Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у І кварталі 2017 року
Діяльність архівних установ протягом І кварталу 2017 року була
спрямована на реалізацію державної політики у сфері архівної справи та
діловодства на території області та виконання основних показників розвитку
архівної справи.
Олександрівською районною радою затверджено Програму забезпечення
збереженості архівних документів на 2017-2020 роки.
Тривала робота з виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 29 вересня 2016 року № 416-р «Про здійснення заходів щодо
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в
області».
Зокрема, архівний сектор Онуфріївської райдержадміністрації перейменовано в архівний відділ.
Архівному відділу Новомиргородської райдержадміністрації замінено
приміщення, що знаходилось в аварійній будівлі, на інше приміщення,
проведено поточний ремонт у робочій кімнаті та розпочато – в архівосховищах.
В архівному відділі Новоукраїнської райдержадміністрації модернізовано
пожежну сигналізацію, в архівному відділі Знам’янської райдержадміністрації
перевірено електромережу на опір ізоляції, в архівному відділі Знам’янської
міської ради встановлено додаткове металеве стелажне обладнання та придбано
комп’ютерну техніку
На засіданні колегії Петрівської райдержадміністрації було розглянуто
питання про стан архівної справи.
Усі основні планові показники роботи архівних установ в цілому по
області виконано та перевиконано.
Протягом звітного періоду Державним архівом Кіровоградської області
оправлено та підшито 373 од.зб. (що вдвічі більше, ніж за відповідний період
минулого року) та відремонтовано 7350 аркушів. Архівними установами
області закартоновано 9307 справ (що на 48% перевищує фактичний показник
І кварталу 2016 року), перевірено наявність та фізичний стан 8110 справ.
Відділом комплектування та експертизи цінності документів архівних
підрозділів (за рахунок платних послуг) Державного архіву Кіровоградської
області упорядковано 759 од.зб. управлінської документації (що на 11 %
більше, ніж за відповідний період минулого року) та 192 од.зб. з кадрових
питань.
У І кварталі 2017 року на постійне зберігання до державних архівних
установ області та архівних відділів міських рад прийнято 5919 од.зб.
управлінської документації, у тому числі 1411 од.зб. надійшло до Державного
архіву Кіровоградської області та 4508 од.зб. – до архівних установ низової
ланки. Архівними відділами міських рад прийнято 752 од.зб. з кадрових питань
ліквідованих установ, підприємств і організацій різних форм власності.
Експертно-перевірною комісією Державного архіву Кіровоградської
області протягом звітного періоду схвалено описів управлінської документації
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на 6573 од.зб., погоджено описи з кадрових питань на 12773 од.зб. (на 44%
більше відповідного показника минулого року, за рахунок погодження ЕПК
особових справ студентів Центральноукраїнського національного технічного
університету та Кіровоградського державного педагогічного університету
імені В.Винниченка – 11739 од.зб.), погоджено 96 номенклатур справ установ –
джерел комплектування архівних установ області.
Найвищі показники з приймання та схвалення описів управлінської
документації в архівних відділах Голованівської (470 од.зб.), Добровеличківської (492 од.зб.), Долинської (348 од.зб.), Кіровоградської (604 од.зб.),
Новоукраїнської (503 од.зб.) 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 123 перевірки роботи служб діловодства, експертних
комісій та архівних підрозділів, що на 14% перевищує фактичний показник
відповідного періоду минулого року (з них 55 – комплексних, 15 – тематичних
та 53 – контрольні).
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.
На базі Державного архіву Кіровоградської області проведено
тематичний короткостроковий семінар, організований для начальників
загальних відділів райдержадміністрацій ДНЗ «Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
облдержадміністрації».
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота з використання архівних документів із застосуванням усіх форм інформаційного забезпечення громадян. Виконано 314 тематичних запитів (що на
21% перевищує звітний показник І кварталу 2017 року), 2386 запитів соціальноправового характеру (що на 28% більше, ніж за відповідний період минулого
року), з них на 1884 запити заявники отримали позитивні відповіді, що складає
79% 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 456 звернень від громадян (що на 26% перевищує звітний
показник відповідного періоду минулого року). Державним архівом
Кіровоградської області виконано 29 генеалогічних запитів, що втричі більше,
ніж у І кварталі 2016 року.
Державними архівними установами області та архівними відділами
міських рад опубліковано у місцевій пресі 13 статей, презентовано 12 виставок
архівних документів (що на 50 % більше, ніж у відповідному періоді минулого
року), проведено 4 шкільні уроки для учнівської молоді з краєзнавчої тематики,
про завдання та здобутки архівних установ та 2 оглядові екскурсії. Архівними
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установами області підготовлено 7 ініціативних інформувань до ювілейних дат
утворення установ і організацій області (що на 40% перевищує звітний
показник І кварталу 2017 року).
Державним
архівом
Кіровоградської
області
підготовлено
2 радіопередачі, 3 тематичні добірки документів, 2 інформаційні стенди,
презентовано V та VІ випуски видання «Між Бугом і Дніпром. Науковокраєзнавчий вісник Центральної України».
Взято участь у ток-шоу «Ми» філії ПАТ «НСТУ» Кіровоградська
регіональна дирекція за темами: «Остарбайтери», «100 років Українській
революції»; Х обласних літературно-краєзнавчих Куценківських читаннях;
засіданнях Краєзнавчих студій (до 140-річчя від дня народження
Л.М.Мацієвича); презентаціях видання «Історичний календар Кіровоградщини.
Люди. Події. Факти», карти-схеми «Височинне Поінгулля і його цікаві місця»
та книги М. Долгіх «Юрій Хілобоков: сюїта для скрипки з оркестром».
Проводиться робота з підготовки довідника «Державний архів
Кіровоградської області. Анотований реєстр описів. Том ІІ. Книга 5. Фонди
періоду після 1917 р.», матеріалів до збірника архівних документів: «Історія
рідного краю в дослідженнях краєзнавців», хрестоматії «Преса міжріччя Буга
і Дніпра» та монографії «Червоні партизани Кіровоградщини».
Протягом звітного періоду у читальних залах архівних установ області
працювало 194 користувача, яким було видано 3315 справ (що відповідно на
47% та 10% більше, ніж у І кварталі минулого року).
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Державного архіву
Кіровоградської області. Запроваджено он-лайн рубрику «Пам’яті жертв
Голокосту в краї (1941-1942рр.)», поповнювалася рубрика «Видатні особистості
нашого краю».
13 архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад
підключено до мережі Інтернет (у т.ч. у звітному періоді підключено архівний
відділ Новомиргородської райдержадміністрації), 14 архівних відділів
(секторів) мають власні веб-сторінки на сайтах райдержадміністрацій.
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