Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у І кварталі 2015 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.
У звітному періоді статусу юридичної особи набув архівний відділ
Добровеличківської райдержадміністрації.
Деякі архівні установи області поліпшили умови зберігання архівних
документів. Зокрема, виділено додаткове приміщення площею 68,5 кв.м для
документів з кадрових питань та придбано додаткові картонажі архівному
відділу Кіровоградської міської ради; проведено перевірку електромережі на
опір ізоляції в архівному відділі Знам’янської райдержадміністрації.
Архівному відділу Світловодської міської ради виділено додаткову
штатну одиницю для виконання довідок соціально-правового характеру.
Основні показники роботи архівних установ, заплановані на І квартал
2015 року, виконано.
Протягом звітного періоду Державним архівом області оправлено та
підшито 205 од.зб., відремонтовано 9806 аркушів (що на 7% більше
відповідного періоду 2014 року), проведено реставрацію 123 аркушів
документів з паперовою основою (що на 29% більше, ніж у І кварталі минулого
року), перевірено наявність та фізичний стан 16165 справ. Архівними
установами області закартоновано 10075 справ, що вдвічі більше відповідного
періоду минулого року.
Госпрозрахунковою групою Державного архіву області упорядковано
1269 од.зб. управлінської документації (що двічі більше, ніж заплановано) та
495 од.зб. з кадрових питань.
Протягом звітного періоду на постійне зберігання до архівних установ
області прийнято 4316 од.зб. управлінської документації, у тому числі
1300 од.зб. надійшло до Державного архіву області та 3016 од.зб. – до архівних
установ низової ланки. Архівними відділами міських рад прийнято 407 од.зб. з
кадрових питань ліквідованих установ, підприємств і організацій різних форм
власності.
Експертно-перевірною комісією Державного архіву області протягом
звітного періоду схвалено описів управлінської документації на 4850 од.зб. (що
вдвічі більше планового показника), погоджено описи з кадрових питань на
1377 од.зб., погоджено 118 номенклатур справ установ – джерел комплектування архівних установ області.
Найвищі показники з приймання та схвалення описів управлінської
документації в архівних відділах Гайворонської, Голованівської та Петрівської
райдержадміністрацій.
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Архівними установами області проведено певну роботу з питань
контролю за станом діловодства та організації зберігання документів в архівних
підрозділах установ – джерел формування Національного архівного фонду,
зокрема: проведено 106 перевірок роботи служб діловодства, експертних
комісій та архівних підрозділів (з них 51 – комплексна, 12 – тематичних та
43 – контрольні). Найактивніше у цьому напрямку працювали архівні відділи
Бобринецької, Олександрійської та Ульяновської райдержадміністрацій.
Державним архівом області проведено цикл семінарів з відповідальними
за архівні підрозділи установ – джерел комплектування з питання передавання
до архіву документів у разі загрози введення в Україні особливого періоду .
Архівними установами низової ланки проведено 16 нарад-семінарів з
відповідальними за архіви установ з питань забезпечення збереженості
документів та підготовки їх до передавання на державне зберігання (що на 23%
більше від запланованого).
Державним архівом області підготовлено Порядок виконання архівними
установами області запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних
документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів) та Порядок
підготовки Державним архівом Кіровоградської області документів
Національного архівного фонду до експонування на виставках та в інших
інформаційних заходах.
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота з використання архівних документів із застосуванням усіх форм інформаційного забезпечення громадян. Виконано 239 тематичних запитів, 2635
запитів соціально-правового характеру (що на 22% більше, ніж за відповідний
період минулого року), з них на 2207 запитів заявники отримали позитивні
відповіді, що складає 84% 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 3 генеалогічні запити.
Державними архівними установами області та архівними відділами
міських рад опубліковано у місцевій пресі 12 статей (що на 33% більше, ніж
заплановано), презентовано 12 виставок архівних документів (що вдвічі більше
планового показника), проведено 7 шкільних уроків для студентської та
учнівської молоді з краєзнавчої тематики, про завдання та здобутки архівних
установ. Архівними установами області підготовлено 7 ініціативних
інформувань до ювілейних дат утворення установ і організацій області,
проведено 5 тематичних та оглядових екскурсій по архівам.
Державним архівом області підготовлено 3 радіопередачі, 5 тематичних
добірок документів, взято участь у програмі «Радіомайдан» та ток-шоу «Ми»
обласної державної телерадіокомпанії (до Дня Соборності України),
VIII обласних літературно-краєзнавчих Куценківських читаннях (до 170-річчя
від дня народження І. К. Карпенка-Карого (Тобілевича).
Протягом звітного періоду у читальних залах архівних установ області
працювало 110 користувачів, їм було видано 3036 справ (що вдвічі більше, ніж
у відповідному періоді минулого року).
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Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Державного архіву області.
Започатковано 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.
________________________

