Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у 2016 році
Діяльність державних архівних установ області та архівних відділів
міських рад у 2016 році була спрямована на здійснення заходів щодо
поповнення 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.
Головою обласної державної адміністрації видано два розпорядження,
підготовлені Державним архівом області; головами райдержадміністрацій та
міськими головами – 40 розпоряджень, підготовлені архівними відділами
(секторами) райдержадміністрацій та міських рад, прийнято два рішення
районних рад та три рішення виконкомів міських рад.
У звітному році представником Державної архівної служби України
проведено контрольну перевірку діяльності Державного архіву області.
Архівні відділи Голованівської та Кіровоградської райдержадміністрацій
набули статусу юридичної особи. Створено комунальну установу «Об’єднаний
Трудовий архів Новгородківського району» зі статусом юридичної особи та
Трудовий архів при Помічнянській сільській раді.
Одне з центральних місць у діяльності архівних установ займає питання
забезпечення збереженості документів. Місцевими радами затверджено
програми розвитку архівної справи на 2016-2020 роки у Голованівському,
Добровеличківському, Маловисківському, Новгородківському, Новомиргородському і Новоукраїнському районах, на 2016 та 2017 роки – у місті Олександрії.
Кіровоградською та Онуфріївською районними радами затверджено районні
програми цивільного захисту районів на 2016-2020 роки, якими передбачено
протипожежне забезпечення місцевих державних архівних установ.
Тривала робота з виконання розпоряджень голови обласної державної
адміністрації від 12 травня 2014 року №162-р та від 29 вересня 2016 року
№ 416-р щодо забезпечення збереженості архівних документів в області.
Незважаючи на нестабільну фінансову ситуацію в країні, в області вжито
додаткових заходів щодо забезпечення збереженості архівних документів та
зміцнення матеріально-технічної бази деяких архівних установ.
Зокрема, встановлено пожежну сигналізацію з підключенням до
центрального пульту спостереження та місцеву охоронну сигналізацію в
архівному відділі Голованівської райдержадміністрації; підключено до
центрального пульту охоронну сигналізацію в архівному відділі
Олександрійської райдержадміністрації та пожежну – в архівному секторі
Світловодської райдержадміністрації; модернізовано охоронну сигналізацію в
архівному відділі Новоукраїнської райдержадміністрації.
Придбано
вогнегасники
архівними
відділами
(секторами)
Кіровоградської, Онуфріївської та Світловодської райдержадміністрацій та
трудовим архівом
Олександрівського району; проведено технічне
обслуговування вогнегасників в Державному архіві області, архівних відділах
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(секторах)
Благовіщенської,
Олександрівської
та
Світловодської
райдержадміністрацій, Знам’янської та Світловодської міських рад. Перевірено
електромережу на опір ізоляції в Державному архіві області, архівних відділах
Благовіщенської та Олександрівської райдержадміністрацій.
В архівному відділі Знам’янської міської ради здійснено оброблення
дерев’яних конструкцій комбінованого стелажного обладнання вогнезахисним
розчином.
Виділено приміщення, більше за площею на 32 кв.м, архівному сектору
Маловисківської райдержадміністрації; 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 та додаткові архівосховища
трудовим архівам Новомиргородського (17,4 кв.м), Петрівського (47,9 кв.м)
районів. Проведено поточний ремонт архівосховища в архівному відділі
Новоукраїнської райдержадміністрації, архівосховищ та робочої кімнати – в
архівному відділі Світловодської міської ради, робочих кімнат – в трудовому
архіві Новоукраїнського району.
Встановлено додаткове металеве стелажне обладнання в архівних
відділах Голованівської райдержадміністрації та Світловодської міської ради;
придбано картонажі архівним відділом Знам’янської міської ради. Замінено
вікна в приміщеннях архівного відділу Добровеличківської райдержадміністрації, трудових архівів Добровеличківського та Новоукраїнського районів;
встановлено жалюзі на вікнах сховищ архівних відділів Голованівської
райдержадміністрації, Знам’янської міської ради та в приміщеннях трудових
архівів Новоукраїнського, Олександрівського районів.
Державним архівом 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 архівні відділи (сектори)
Олександрійської, Світловодської райдержадміністрацій, Олександрійської
міської ради та трудовий архів Олександрівського району; копіювальною
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.
Збільшено
штатну
чисельність
районних
трудових
архівів:
Благовіщенського (на 0,25 шт.од.), Добровеличківського (на 1,5 шт.од.) та
Новгородківського (на 1 шт.од.).
Державним архівом області здійснено 6 планових комплексних перевірок
архівних відділів (секторів) Благовіщенської, Голованівської, Світловодської
райдержадміністрацій та Знам’янської, Кіровоградської, Світловодської
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міських рад. 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.
Проведено тематичний триденний семінар для працівників архівних
установ області на тему: «Сучасна політика держави у сфері архівної справи і
діловодства», організований Державним архівом області спільно з державним
навчальним закладом «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної
державної адміністрації».
Усі основні планові показники роботи архівних установ по області
виконано та перевиконано.
За 18 видами робіт значно перевиконано звітні показники 2015 року.
Державним архівом області відремонтовано 28350 аркушів справ з
паперовою основою, оправлено та підшито 1512 справ. Державними архівними
установами області та архівними відділами міських рад закартоновано
25986 справ, перевірено наявність і стан 118429 справ.
Відповідно до Закону України «Про доступ до архівів репресивних
органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» укладено
список фондів, в яких виявлено наявність архівної інформації репресивних
органів за період 1917-1991 років.
Продовжувалася робота над реалізацією програми «Архівні зібрання
України»: підготовлено до друку довідник «Державний архів Кіровоградської
області. Анотований реєстр описів. Том ІІ. Книга 4. Фонди періоду після
1917р.».
Всього в архівних установах області станом на 01 січня 2017 року
зберігається понад 1,5 млн. справ Національного архівного фонду на паперовій
основі (у т.ч. в Державному архіві області – понад 1 млн. 335 тис. справ, в
архівних відділах (секторах) райдержадміністрацій – понад 133 тис. справ, в
архівних відділах міських рад – майже 32 тис. справ).
У 2016 році прийнято на постійне зберігання майже 26 тис. справ
управлінської документації, що вдвічі більше відповідного показника
2015 року. Таке перевиконання обумовлено прийманням документів до
Державного архіву області від архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад з метою зниження ступеню завантаженості в архівних
відділах (секторах) райдержадміністрацій та міських рад.
В архівних підрозділах юридичних осіб – джерел комплектування
архівних установ області, загальна кількість справ, що зберігаються понад
встановлені роки, зменшилася на 5 %. По встановлені терміни прийняті
документи архівними відділами Благовіщенської, Долинської, Знам’янської,
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Новгородківської, Олександрійської, Петрівської райдержадміністрацій та
Знам’янської міської ради.
Протягом року скоротили кількість документів НАФ, які зберігалися
понад встановлені терміни в установах – джерелах комплектування архівні
відділи Гайворонської, Голованівської, Кіровоградської, Олександрівської
райдержадміністрацій та Олександрійської міської ради.
Державним архівом області прийнято також 102 одиниці зберігання
документів особового походження, 229 одиниць обліку фото-, 5 одиниць обліку
фоно- та 139 одиниць обліку відеодокументів.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
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 12139 справ з кадрових
питань ліквідованих та реорганізованих юридичних осіб, трудовими архівами –
6621 справу цієї категорії.
При Державному архіві області функціонує відділ комплектування та
експертизи цінності документів архівних підрозділів (за рахунок платних
послуг), який здійснює науково-технічне опрацювання документів на
договірних умовах. Протягом 2016 року відділом упорядковано 2049 справ
управлінської документації та 1293 справи з кадрових питань.
Проведено заходи з оптимізації списків юридичних осіб, що перебувають
у зоні комплектування держаних архівних установ області та архівних відділів
міських рад.
Експертно-перевірною комісією Державного архіву області схвалено
описи справ на 15514 справ управлінської документації, погоджено
39204 справи з кадрових питань, 204 номенклатури справ юридичних осіб –
джерел комплектування архівних установ області.
Державні архівні установи області та архівні відділи міських рад провели
43 наради-семінари та взяли участь у 9 нарадах-семінарах, що проводилися
іншими установами, з питань забезпечення збереженості документів,
організації та ведення діловодства в установах, підприємствах та організаціях,
дотримання вимог щодо упорядкування та порядку передавання справ на
державне зберігання.
З метою контролю за дотриманням вимог законодавства про
Національний архівний фонд та архівні установи, станом діловодства та
збереження документів, державними архівними установами області та
архівними відділами міських рад проведено 192 комплексні, 59 тематичних та
178 контрольних перевірок.
У звітному році архівними відділами (секторами) Вільшанської та
Гайворонської районних державних адміністрацій завершено огляди стану
діловодства, упорядкування та збереженості документів НАФ в структурних
підрозділах районних державних адміністрацій. Розпочато відповідний огляд
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архівним відділом Добровеличківської райдержадміністрації. Архівним
сектором Новоархангельської райдержадміністрації проведено огляд з питань
архівної справи та діловодства в органах місцевого самоврядування району.
Архівними установами області виконано 902 тематичні запити,
123 генеалогічні запити, 17488 запитів соціально-правового характеру. На
особистому прийомі розглянуто 1716 звернень від громадян.
Інформаційна діяльність архівних установ області та організація
використання документів у 2016 році була спрямована на висвітлення
актуальних питань історії України. Архівістами області підготовлено 7 радіо- та
8 телепередач, презентовано 77 виставок, на сторінках періодичної преси
опубліковано 59 статей. Читальні зали архівних установ області відвідав
451 користувач, якому було видано 11879 справ та 1107 примірників
друкованого фонду.
Окрім виконання основних показників, у 2016 році Державним архівом
області проведено:
обласну науково-практичну конференцію «Земля, що народжує героїв:
Центральноукраїнський регіон вшановує захисників Вітчизни»;
презентації книг: «Микола Смоленчук. Скарби золотого поля: вибрані
краєзнавчі розвідки, есеї та статті» (упорядковану директором Державного
архіву області, головою обласної організації Національної спілки краєзнавців
України О.О.Бабенком), «Переможці» (автор-упорядник І.Петренко), «Кобзар і
Кіровоградщина» (С.І. Шевченко);
засідання за круглим столом «Уроки української революції 19171920 рр.» та спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у
Кіровоградській області «Державні архівні установи в системі правової
держави».
Для учнів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Кропивницького проведено пізнавальну, інформаційно-просвітницьку акцію «Школяр
в архіві».
Видано збірник документів та матеріалів «Переможці»; підготовлено до
друку збірник архівних документів та матеріалів «Війною обпалені долі», два
випуски науково-краєзнавчого вісника «Між Бугом і Дніпром», один із яких за
матеріалами обласної науково-практичної конференції «Земля, що народжує
героїв: Центрально-український регіон вшановує захисників Вітчизни»,
монографію «Преса Кіровоградщини 1874-1921 рр.».
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Державного архіву області.
13 архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад
підключено до мережі Інтернет, 14 архівних відділів започаткували власні вебсторінки на сайтах райдержадміністрацій та міських рад.
_________________

