Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у січні-вересні 2015 року
Діяльність архівних установ була спрямована на реалізацію державної
політики у сфері архівної справи та діловодства на території області.
Усі основні планові показники роботи архівних установ в цілому по
області виконано та перевиконано. Окрім того, значно перевищено звітні
показники відповідного періоду минулого року з реставрації, оправлення,
підшивки і картонування документів, упорядкування на договірних засадах
управлінської документації постійного зберігання та з кадрових питань,
проведення семінарів з працівниками експертних і архівних служб установ,
підготовки виставок документів та публікацій у пресі.
Тривала робота щодо приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства положень про архівні відділи: статусу юридичної особи набули
архівні відділи Гайворонської, Добровеличківської, Знам’янської, Новгородківської, Новомиргородської райдержадміністрацій.
Державним архівом Кіровоградської області підготовлено проекти
чотирьох розпоряджень голови обласної державної адміністрації: «Про
формування, ведення та використання обласного страхового фонду
документації», «Про документування подій новітньої історії України на
Кіровоградщині», «Про 90-річчя від дня заснування Державного архіву
Кіровоградської області», «Про формування обласного страхового фонду
документації».
Деякі архівні установи області поліпшили умови зберігання документів.
Зокрема, Державним архівом області продовжено договір на обслуговування
пожежної сигналізації та автоматичної системи пожежогасіння; перевірено
електромережу на опір ізоляції у Державному архіві області та архівному
відділі Знам’янської райдержадміністрації; перезаряджено вогнегасники в
архівному відділі Голованівської райдержадміністрації; виділено більше
приміщення площею 64,86 кв.м архівному відділу Бобринецької
райдержадміністрації, 61 кв.м – архівному відділу Голованівської
райдержадміністрації (у т.ч. проведено капітальний ремонт) та додаткове
приміщення площею 68,5 кв.м для зберігання документів з кадрових питань
архівному відділу Кіровоградської міської ради; замінено вікно у сховищі
архівного відділу Знам’янської райдержадміністрації та усі вікна в приміщенні
архівного відділу Знам’янської міської ради; встановлено додаткове стелажне
обладнання та придбано картонажі архівним відділом Кіровоградської міської
ради; встановлено металеві двері в робочу кімнату та кондиціонери архівним
відділом Олександрійської міської ради.
Архівному відділу Світловодської міської ради виділено додаткову
штатну одиницю для виконання довідок соціально-правового характеру.
Протягом звітного періоду проведено певну роботу щодо забезпечення

збереженості документів Національного архівного фонду, а саме: Державним
архівом області оправлено та підшито 628 справ, проведено ремонт
24535 аркушів та реставрацію 431 аркуша документів з паперовою основою,
перевірено наявність та фізичний стан 56427 справ. Архівними установами
області закартоновано 20582 справи.
На постійне зберігання до архівних установ області надійшла
11991 справа управлінської документації, 173 од.зб. документів особового
походження, 24 од.обл. аудіовізуальних документів. Найвищі показники з
приймання управлінської документації в архівних відділах Бобринецької,
Голованівської,
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та
Петрівської
райдержадміністрацій. Окрім того, прийнято 1086 од.зб. з кадрових питань від
ліквідованих підприємств, установ і організацій.
Державним архівом області протягом звітного періоду упорядковано 2027
справ управлінської документації та 1138 справ з кадрових питань. Експертноперевірною комісією Державного архіву області схвалено описів управлінської
документації на 11428 справ, погоджено описи з кадрових питань на 5448
справ, погоджено 148 номенклатур справ установ – джерел комплектування
архівних установ області.
Архівними установами області проведено низку заходів з питань
контролю за станом діловодства та організації зберігання документів в архівних
підрозділах установ – джерел формування Національного архівного фонду,
зокрема: проведено 352 перевірки роботи служб діловодства, експертних
комісій та архівних підрозділів (з них 145 – комплексних, 62 – тематичні та
145 – контрольних). Найактивніше у цьому напрямку працювали архівні відділи
Бобринецької, Знам’янської, Олександрійської та Ульяновської райдержадміністрацій.
Державним архівом області проведено нараду-семінар з керівниками
трудових архівів області з питань організації їхньої діяльності; цикл семінарів з
відповідальними за архівні підрозділи установ – джерел комплектування з
питання передавання до архіву документів у разі загрози введення в Україні
особливого періоду; семінар для працівників Головного управління статистики
в Кіровоградській області з питань упорядкування документів та тематичний
короткотерміновий семінар для начальників загальних відділів районних та
міських (міст обласного значення) рад за темою: «Основні аспекти ведення
документообігу в органах місцевого самоврядування» (спільно з ДНЗ «Центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій облдержадміністрації»). Архівними установами низової ланки
проведено 32 наради-семінари з відповідальними за архіви установ з питань
складання номенклатур справ, забезпечення збереженості документів та
підготовки їх до передавання на державне зберігання.
Державним архівом області підготовлено «Порядок виконання архівними
установами області запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних
документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)», «Порядок
підготовки Державним архівом Кіровоградської області документів

Національного архівного фонду до експонування на виставках та в інших
інформаційних заходах» та «Пам’ятку щодо передачі документів районних та
міськрайонних судів до архівних відділів (секторів) районних державних
адміністрацій та міських рад».
Протягом звітного періоду Державним архівом області перевірено стан
роботи архівних відділів Вільшанської, Знам’янської, Компаніївської
райдержадміністрації та трудових архівів Вільшанського і Знам’янського
районів.
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота з використання архівних документів із застосуванням усіх форм інформаційного забезпечення громадян. Виконано 685 тематичних запитів,
6706 запитів соціально-правового характеру, з них на 5258 запитів заявники
отримали позитивні відповіді, що складає 78% від загальної кількості. Значне
навантаження в цій роботі припало на Державний архів області, архівні відділи
Кіровоградської, Олександрійської та Світловодської міських рад. Державним
архівом області виконано 23 генеалогічні запити.
Державними архівними установами області та архівними відділами
міських рад опубліковано у місцевій пресі 57 статей, презентовано 48 виставок
архівних документів, проведено 13 шкільних уроків та 7 оглядових екскурсій
для студентської та учнівської молоді, підготовлено 24 ініціативні інформування
до ювілейних дат утворення установ і організацій області.
Протягом звітного періоду у читальних залах архівних установ області
працювало 355 користувачів, яким було видано 9932 справи.
Державним архівом області підготовлено 8 радіопередач, презентовано
8 тематичних добірок документів, проведено засідання круглого столу на теми:
«Що отримав народ від перемоги у Другій світовій війні?» (до 70-ї річниці
Перемоги над нацизмом у Європі) та «Під синьо-жовтим прапором» (до Дня
Державного Прапора України та 24-ї річниці незалежності України).
Окрім того, Державним архівом області презентовано три випуски
науково-краєзнавчого вісника «Між Бугом і Дніпром», присвячених: 75-річчю
утворення Кіровоградської області; обласній науково-практичній конференції
«Центральна Україна у вирі Другої світової війни»; VІІ обласним літературнокраєзнавчим Куценківським читанням та засіданням «Краєзнавчих студій» (про
увічнення пам’яті Т.Г.Шевченка в рік його 200-річчя).
В рамках проведення заходів з нагоди 90-річчя Державного архіву області
організовано та проведено «День відкритих дверей» для журналістів та
презентацію книги «А.Кохан. Лікар, краєзнавець, журналіст. Книги, поезія,
статті, біографічні матеріали» (упорядник В.В.Голобородько); підготовлено
буклет до 90-річчя архіву.
Взято участь у програмі «Радіомайдан» та ток-шоу «Ми» Кіровоградської
обласної державної телерадіокомпанії (до Дня Соборності України, Дня
перемоги у Другій світовій війні, 90-річчя з дня заснування Державного архіву
області, увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій війні); програмах «Тема
дня» (присвяченої українському письменнику і літературознавцю М.К.Смоленчуку) та «Громадський вектор» (з нагоди дня пам`яті Святого Рівноапостоль-

ного князя Київського Володимира Великого – хрестителя Руси) Волинської
обласної державної телерадіокомпанії; VIII обласних літературно-краєзнавчих
Куценківських читаннях (до 170-річчя від дня народження І. К.Карпенка-Карого
(Тобілевича)); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Архів. Історія.
Сучасність» (до 95-річчя Державного архіву Одеської області); «Краєзнавчих
студіях» (з нагоди 160-річчя з дня народження педагога, етнолога, фольклориста
та археолога В.М.Ястребова).
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Державного архіву області.
Започатковано та поповнюються нові рубрики: «Видатні особистості нашого
краю», «Державному архіву Кіровоградської області – 90».
11 архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад підключено до
мережі Інтернет, 8 архівних відділів започаткували власні веб-сторінки на
сайтах райдержадміністрацій.

