Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у І кварталі 2016 року
Діяльність архівних установ області протягом І кварталу 2016 року була
спрямована на здійснення заходів щодо повноцінного формування та
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду,
посилення пожежної та охоронної безпеки архівних приміщень, якісного
обслуговування громадян, відзначення знаменних і пам’ятних дат,
документування подій новітньої історії України на Кіровоградщині.
У звітному періоді статусу юридичної особи набув архівний відділ
Голованівської райдержадміністрації.
Деякі архівні установи області поліпшили умови зберігання архівних
документів. Зокрема, виділено додаткове архівосховище площею 24,1 кв.м
архівному відділу Гайворонської райдержадміністрації; придбано картонажі та
встановлено жалюзі на вікнах сховища архівного відділу Знам’янської міської
ради; замінено вікна в приміщенні трудового архіву Добровеличківського
району.
Придбано ксерокопіювальну техніку архівному відділу Ульяновської
райдержадміністрації та комп’ютерну – трудовому архіву Олександрівського
району.
На засіданнях колегій Петрівської, Устинівської райдержадміністрацій та
виконавчого комітету Світловодської міської ради було розглянуто питання про
стан архівної справи.
Основні показники роботи архівних установ, заплановані на І квартал
2016 року, виконано.
Протягом звітного періоду Державним архівом області оправлено та
підшито 186 од.зб. та відремонтовано 7400 аркушів. Архівними установами
області закартоновано 6295 справ (що вдвічі перевищує плановий показник),
перевірено наявність та фізичний стан 20980 справ (що на 30 % більше, ніж за
відповідний період минулого року).
Госпрозрахунковою групою Державного архіву області упорядковано
681 од.зб. управлінської документації та 322 од.зб. з кадрових питань.
У І кварталі 2016 року на постійне зберігання до архівних установ області
прийнято 6295 од.зб. управлінської документації (що на 46% більше, ніж за
відповідний період минулого року), у тому числі 633 од.зб. надійшло до
Державного архіву області та 5662 од.зб. – до архівних установ низової ланки.
Архівними відділами міських рад прийнято 615 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 7037 од.зб. (на
45% більше відповідного показника І кварталу минулого року), погоджено
описи з кадрових питань на 8841 од.зб., погоджено 151 номенклатуру справ
установ – джерел комплектування архівних установ області.
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Найвищі показники з приймання та схвалення описів управлінської
документації в архівних відділах Голованівської, Кіровоградської,
Компаніївської, Новомиргородської та Ульяновської райдержадміністрацій.
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 108 перевірок роботи служб діловодства, експертних
комісій та архівних підрозділів (з них 51 – комплексна, 10 – тематичних та
47 – контрольних).
Архівними відділами (секторами) райдержадміністрацій та міських рад
проведено 11 нарад-семінарів з відповідальними за архіви установ з питань
проведення експертизи цінності документів та підготовки їх до передавання на
державне зберігання.
Відповідно до Закону України «Про доступ до архівів репресивних
органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» та листа
Державної архівної служби України від 24 березня 2016 року №01/878 «Про
організацію проведення ревізії з метою виявлення архівної інформації
репресивних органів» у звітному періоді розпочато роботу з проведення ревізії
архівних фондів та виявлення фондів, які містять архівну інформацію про
репресивні органи та фонди для виявлення окремих справ, що містять
інформацію репресивних органів.
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота з використання архівних документів із застосуванням усіх форм інформаційного забезпечення громадян. Виконано 260 тематичних запитів (що на
9 % перевищує звітний показник відповідного періоду минулого року),
1868 запитів соціально-правового характеру (що на 30% менше, ніж за
відповідний період минулого року), з них на 1451 запит 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. Окрім того,
на особистому прийомі розглянуто 363 звернення від громадян. Державним
архівом області виконано 9 генеалогічних запитів.
Державними архівними установами області та архівними відділами
міських рад опубліковано у місцевій пресі 15 статей (що на 25% більше, ніж у
відповідному періоді минулого року), презентовано 8 виставок архівних
документів (що на 60 % більше планового показника), проведено 3 шкільні
уроки для студентської та учнівської молоді з краєзнавчої тематики, про
завдання та здобутки архівних установ. Архівними установами області
підготовлено 5 ініціативних інформувань до ювілейних дат утворення установ і
організацій області.
Державним архівом області підготовлено 1 радіопередачу, 4 тематичні
добірки документів, презентовано книгу «Микола Смоленчук. Скарби золотого
поля: вибрані краєзнавчі розвідки, есеї та статті», упорядковану директором
Державного архіву області, головою обласної організації Національної спілки
краєзнавців України Бабенком О.О.
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Взято участь у програмі «Радіомайдан» та ток-шоу «Ми» обласної
державної телерадіокомпанії (до Дня Соборності України), ІХ обласних
літературно-краєзнавчих
Куценківських
читаннях
(пам’яті
вченоголітературознавця та краєзнавця, нашого земляка, члена Національної спілки
письменників України, професора Л.В. Куценка), засіданні Краєзнавчих студій:
«Єлисаветградська преса кінця ХІХ – початку ХХ століття».
В ефірі каналу «Кіровоград» обласної державної телерадіокомпанії в
програмі «День за днем» в сюжеті про презентацію видання «Історичний
календар Кіровоградщини на 2016 рік. Люди. Події. Факти» трансльовано
інтерв’ю директора Державного архіву області, голови обласної організації
Національної спілки краєзнавців України Бабенка О.О.
Видано збірник архівних документів: «Переможці: складаємо шану».
Продовжується робота з підготовки довідника «Державний архів
Кіровоградської області. Анотований реєстр описів. Том ІІ. Книга 4. Фонди
періоду після 1917 р.»; матеріалів до збірників архівних документів: «Війною
обпалені долі», «Історія рідного краю в дослідженнях краєзнавців», «Об’єкт
репресій - жінка»; спільного з обласною організацією Національної спілки
краєзнавців України наукового збірника за матеріалами обласної науковопрактичної конференції «Земля, що народжує героїв: центрально-український
регіон вшановує захисників Вітчизни»; монографії «Преса Кіровоградщини
1874-1921 рр.» та хрестоматії «Преса міжріччя Буга і Дніпра».
Протягом звітного періоду у читальних залах архівних установ області
працювало 132 користувача, яким було видано 3036 справ (що на 25% більше,
ніж у відповідному періоді минулого року).
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Державного архіву області.
Протягом звітного періоду поповнювалися он-лайн рубрики: «Видатні
особистості нашого краю», «Пам’ятні та знаменні дати Другої світової війни
1939-1945 років».
11 архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад підключено до
мережі Інтернет, 8 архівних відділів мають власні веб-сторінки на сайтах
райдержадміністрацій.
_____________________

