Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у січні-вересні 2016 року
Діяльність архівних установ області була спрямована на реалізацію
державної політики у сфері архівної справи та діловодства на території області
та виконання основних показників розвитку архівної справи.
У звітному періоді статусу юридичної особи набули архівні відділи
Голованівської та Кіровоградської райдержадміністрації, створено комунальну
установу «Об’єднаний Трудовий архів Новгородківського району» зі статусом
юридичної особи.
Деякі архівні установи області поліпшили умови зберігання архівних
документів. Зокрема, виділено додаткові приміщення архівним відділам:
Гайворонської райдержадміністрації – під архівосховище площею 24,1 кв.м,
Новомиргородської райдержадміністрації – для зберігання виборчої
документації площею 8 кв.м, Світловодської міської ради – під робочу кімнату
площею 11 кв.м для приймання відвідувачів; встановлено додаткове металеве
стелажне обладнання в архівних відділах Голованівської райдержадміністрації
та Світловодської міської ради; перезаряджено вогнегасники в архівних
відділах Благовіщенської та Олександрівської райдержадміністрацій,
Знам’янської та Світловодської міських рад; перевірено електромережу на опір
ізоляції в Державному архіві Кіровоградської області (корпуси №1 та №2),
архівних відділах Благовіщенської та Олександрівської райдержадміністрацій;
придбано картонажі та встановлено жалюзі на вікнах сховищ архівного відділу
Знам’янської міської ради; встановлено жалюзі на вікнах сховища архівного
відділу Голованівської райдержадміністрації; замінено вікна в приміщеннях
трудових архівів Добровеличківського та Новоукраїнського районів; проведено
поточний ремонт та встановлено жалюзі на вікнах робочих кімнат у трудовому
архіві Новоукраїнського району.
Державним архівом Кіровоградської області придбано матеріалів на суму
16863,24 грн. та власними силами виконано роботи з відновлення частини
вимощення корпусу №1, перекриття покрівлі ґанку та господарських
приміщень, косметичного ремонту в рекреаційній зоні читального залу корпусу
№1, кімнати довідкового апарату корпусу № 2.
Забезпечено комп’ютерною технікою архівний відділ Олександрійської
міської ради та трудовий архів Олександрівського району; ксерокопіювальною
технікою – архівні відділи Благовіщенської, Голованівської райдержадміністрацій та Олександрійської міської ради. У звітному періоді архівний відділ
Добровеличківської райдержадміністрації підключено до мережі Інтернет, на
сайтах Кіровоградської райдержадміністрації та Світловодської міської ради
створено власні веб-сторінки архівних відділів.
На засіданнях колегій Добровеличківської, Кіроовградської, Новомиргородської, Олександрівської, Петрівської, Устинівської райдержадміністрацій та
виконавчих комітетів Олександрійської, Світловодської міських рад було
розглянуто питання про стан архівної справи.
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Усі основні планові показники роботи архівних установ в цілому по
області виконано та перевиконано.
Протягом звітного періоду Державним архівом Кіровоградської області
оправлено та підшито 555 од.зб. та відремонтовано 21400 аркушів з паперовою
основою. Архівними установами області закартоновано 16620 од.зб.,
перевірено наявність та фізичний стан 111076 од.зб. (що вдвічі перевищує
звітний показник за відповідний період 2015 року).
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 проведено відповідну роботу та
укладено список фондів, в яких встановлено фактичну наявність архівної
інформації репресивних органів за період 1917-1991 років.
Госпрозрахунковою групою Державного архіву Кіровоградської області
упорядковано 1531 од.зб. управлінської документації постійного зберігання та
1084 од.зб. документів з кадрових питань.
На постійне зберігання до архівних установ області прийнято 22329 од.зб.
управлінської документації (що в 2,4 рази перевищує звітний показник
відповідного періоду минулого року), у тому числі 10646 од.зб. надійшло до
Державного архіву Кіровоградської області та 11683 од.зб. – до архівних
відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад. Такого перевиконання
показника досягнуто за рахунок приймання до Державного архіву
Кіровоградської області управлінської документації від архівних відділів
(секторів) райдержадміністрацій та міських рад (7969 од.зб.) та приймання до
архівних установ області документації з місцевих виборів.
Найвищі показники з приймання управлінської документації в архівних
відділах (секторах) Благовіщенської (852 од.зб.), Гайворонської (708 од.зб.),
Голованівської (14483 од.зб.), Кіровоградської (815 од.зб.), Компаніївської
(676 од.зб.), Маловисківської (748 од.зб.), Новомиргородської (751 од.зб.)
райдержадміністрацій.
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 11 березня
2015 року №95-р «Про документування подій новітньої історії України на
Кіровоградщині» створено та прийнято на постійне зберігання архівну
колекцію матеріалів з історії Революції гідності та проведення антитерористичної операції.
Архівними відділами міських рад прийнято 11345 од.зб. з кадрових
питань ліквідованих установ, підприємств і організацій різних форм власності.
Найбільше навантаження у цій роботі припало на архівний відділ
Світловодської міської ради, яким прийнято за звітний період 10101 од.зб. з
кадрових питань ліквідованих юридичних осіб.
Експертно-перевірною комісією Державного архіву області протягом
звітного періоду схвалено описів управлінської документації на 14118 од.зб. (на
24 % більше відповідного показника минулого року), погоджено описи з
кадрових питань на 20767 од.зб., 179 номенклатур справ установ – джерел
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комплектування архівних установ області (що на 21 % перевищує показник
січня-вересня 2015 року). Проводилась робота з оптимізації списків юридичних
осіб, що перебувають у зоні комплектування державних архівних установ
області та архівних відділів міських рад.
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 348 перевірок роботи служб діловодства, експертних
комісій та архівних підрозділів (з них 161 – комплексна, 47 – тематичних та
140 – контрольних). Найактивніше у цьому напрямку працювали архівні
відділи Бобринецької, Благовіщенської, Гайворонської райдержадміністрацій та
архівний сектор Вільшанської райдержадміністрації.
Архівним сектором Новоархангельської районної державної адміністрації
розпочато огляд стану діловодства, упорядкування та збереженості документів
Національного архівного фонду у сільських радах району, архівним відділом
Гайворонської райдержадміністрації – завершено відповідний огляд у
структурних підрозділах райдержадміністрації та визначено найкращий
архівний підрозділ.
Протягом звітного періоду Державним архівом Кіровоградської області
здійснено комплексні перевірки стану архівної справи у Благовіщенському,
Голованівському районах та місті Знам’янці. Відповідно до розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 01 серпня 2016 року №321 «Про
організацію та проведення у 2016 році комплексних перевірок стану виконання
районними державними адміністраціями області повноважень, передбачених
Законом України «Про місцеві державні адміністрації» проведено перевірки
стану роботи архівних відділів Вільшанської та Добровеличківської
райдержадміністрацій.
Архівними відділами (секторами) райдержадміністрацій та міських рад
проведено 28 нарад-семінарів з відповідальними за архіви установ з питань з
питань організації роботи архівних підрозділів та документування
управлінської діяльності.
Державним архівом області проведено тематичний короткостроковий
семінар для працівників архівних установ області на тему: «Сучасна політика
держави у сфері архівної справи і діловодства», організований спільно з ДНЗ
«Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації».
Підготовлено
Примірну
номенклатуру
справ
архівного
відділу
райдержадміністрації та Методичні рекомендації щодо організації роботи
користувачів Національного архівного фонду України в читальних залах
Державного архіву Кіровоградської області.
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота з використання архівних документів із застосуванням усіх форм інформаційного забезпечення громадян. Виконано 722 тематичні запити (що на
5 % більше звітного показника відповідного періоду минулого року),
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6825 запитів соціально-правового характеру (що на 30 % більше, ніж за
відповідний період минулого року), з них на 5586 запитів заявники отримали
позитивні відповіді, що складає 82 % від загальної кількості. Значне
навантаження в цій роботі припало на Державний архів Кіровоградської
області, архівні відділи Кіровоградської, Олександрійської та Світловодської
міських рад. Окрім того, на особистому прийомі розглянуто 1231 звернення від
громадян.
Державним
архівом
Кіровоградської
області
виконано
96 генеалогічних запитів (що в 4 рази більше, ніж за січень-вересень
2015 року).
Державними архівними установами області та архівними відділами
міських рад опубліковано у місцевій пресі 43 статті (що на 43 % більше
запланованого), презентовано 44 виставки архівних документів (що на 47 %
більше планового показника) та 15 тематичних добірок, проведено 16 шкільних
уроків та 8 оглядових екскурсій для студентської і учнівської молоді.
Архівними установами області підготовлено 20 ініціативних інформувань до
ювілейних дат утворення установ і організацій області.
Державним архівом Кіровоградської області підготовлено 2 радіопередачі; взято участь у програмах «Радіомайдан», «Тема дня», «Погляд» та токшоу «Ми» обласної державної телерадіокомпанії (присвячені Дню Соборності
України, Дню пам’яті та примирення, Дню пам’яті жертв політичних репресій,
25-й річниці незалежності України, подіям Другої світової війни). 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 Кіровоградської області, голови обласної
організації Національної спілки краєзнавців України Бабенка О.О.
Архівним відділом Світловодської міської ради підготовлено
телепередачу за архівними документами.
Державним архівом Кіровоградської області проведено засідання
круглого столу «Уроки української революції 1917-1920 рр.» та взято участь у
засіданні круглого столу з нагоди 25-ї річниці проголошення незалежності
України у медіа-центрі Головного територіального управління юстиції у
Кіровоградській області. Презентовано книги: «Микола Смоленчук. Скарби
золотого поля: вибрані краєзнавчі розвідки, есеї та статті» (упорядковану
директором Державного архіву Кіровоградської області, головою обласної
організації Національної спілки краєзнавців України Бабенком О.О);
«Переможці» (автор-упорядник І.Петренко) та книгу С.І. Шевченка «Кобзар і
Кіровоградщина».
Взято участь у ІХ обласних літературно-краєзнавчих Куценківських
читаннях (пам’яті вченого-літературознавця та краєзнавця, нашого земляка,
члена Національної спілки письменників України, професора Л.В. Куценка),
засіданні Краєзнавчих студій: «Єлисаветградська преса кінця ХІХ – початку
ХХ століття».
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З 01 по 14 червня 2016 року відбулась пізнавальна, інформаційнопросвітницька акція «Школяр в архіві» для учнів 3-4 класів загальноосвітніх
навчальних закладів м. Кропивницького.
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 363 користувачі, яким було видано 9551 справу.
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Державного архіву
Кіровоградської області. Протягом звітного періоду поповнювалися он-лайн
рубрики: «Видатні особистості нашого краю», «Пам’ятні та знаменні дати
Другої світової війни 1939-1945 років».
12 архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад
підключено до мережі Інтернет та мають власні веб-сторінки на сайтах
райдержадміністрацій (міських рад).

