Звіт
про роботу архівного відділу Онуфріївської райдержадміністрації
за 2017 рік
1. Основні організаційні заходи.
1.1. Архівним відділом проводилась робота:
- на виконання наказу Державної архівної служби України від
15.08.2012 року № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних
установах»;
- на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 29
вересня 2016 року №416-р «Про здійснення заходів щодо забезпечення
збереженості документів Національного архівного фонду в області»;
1.2. Протягом
року
архівним
відділом
райдержадміністрації
підготовлено та подано до райдержадміністрації 2 доповідні записки.
1.3. Робота по розробленню нормативно-правових актів протягом
2017 року не проводилась.
1.6. Архівним відділом 23 жовтня 2017 року проведено нарадусемінар з відповідальними за архівну справу і діловодство, головами
експертних комісій установ, підприємств та організацій – джерел
комплектування архівного відділу з питань забезпечення збереженості
документів, організації та ведення діловодства в установах, підприємствах
та організаціях, дотримання вимог щодо упорядкування справ. У нараді –
семінарі взяли участь 28 слухачів;
1.7. Архівним відділом підготовлені узагальнені інформації:
- про хід виконання наказу Державної архівної служби України від
15.08.2012 року № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних
установах»;
про хід виконання наказів директора Державного архіву
Кіровоградської області:
- від 14 квітня 2017 року№11/01-57 ««Про відзначення Дня пам’яті та
примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»;
- від 10 липня 2017 року №71 «Про
відзначення 26-ї річниці
незалежності України в Державному архіві Кіровоградської області»;
- від 11 березня 2015 року №95-р «Про документування подій новітньої
історії на Кіровоградщині»;
- від 29 вересня 2016 року №416-р «Про здійснення заходів щодо
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в
області».
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1.8. З метою забезпечення тимчасового зберігання документів з
особового складу ліквідованих установ різних форм власності у районі з
березня 2004 року функціонує Трудовий архів.
2. Забезпечення збереженості та державний облік документів
Національного архівного фонду.
2.1. У 2017 році робота архівного відділу була спрямована на
поліпшення умов зберігання документів, організацію роботи з обліку усіх
видів документів, що надійшли на державне зберігання та своєчасне внесення
в облікові документи змін, пов’язаних з прийманням документів.
З метою забезпечення збереженості документів НАФ було
закартоновано 199 справ.
Архівним відділом спільно з відповідальними за архівні підрозділи було
завершено перевірку наявності та стану документів НАФ у організаціях
району, які відносяться до списку №1.
Умови зберігання документів задовільні. За результатами перевірок
оформлені відповідні акти, описані документи в установах відсутні.
2.2. До архівного відділу райдержадміністрації протягом року надійшло
5 частин фондів.
2.3. Документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за
кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії
України не виявлено.
3. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів
Національного архівного фонду.
3.1. Описання та каталогізація документів фондів особового походження
не проводилось.
3.2. Робота з підготовки путівників не проводилась.
3.3. В архівному відділі відсутні телефон та пожежна сигналізація.
4. Формування Національного архівного фонду. Експертиза цінності
документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах
підприємств, установ і організацій.
4.1. Протягом 2017 року приділялась увага питанню формування
Національного архівного фонду та продовжувалась робота щодо
впровадження в роботу архівних підрозділів та діловодних служб установ
змін до положення про архівний підрозділ органів державної влади,
місцевого самоврядування,
підприємств,
установ
і організацій,
удосконалення організаційно-методичного керівництва діяльністю архівних
підрозділів, покращенню роботи служб діловодства установ і організацій
незалежно від форм власності.
Протягом року відбулося 4 засідання експертної комісії.
4.2. Протягом року архівним відділом проведено 7 контрольних, 5
тематичних перевірок. Результати перевірок доведено до відома і вжиття
заходів керівникам відповідних установ.
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п.4.6. підготовлено аналітичну довідку щодо виконання наказу
Укрдержархіву від 29 листопада 2011 року № 139 «Про вжиття заходів щодо
упорядкування та приймання документів НАФ на постійне зберігання, що
знаходяться в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій понад
встановлені роки» Прийнято 32 справи, які зберігалися в організаціях понад
встановлений термін.
5. Використання інформації документів НАФ.
5.1. Архівним відділом у звітному році була підготовлена ініціативна
інформація про наявність документів в архівних установах району.
5.2. Підготовлено виставку документів, разом з районним музеєм,
присвячену виведенню Радянських військ з Афганістану;
5.3 Спільно з центральною районною бібліотекою та районним музеєм
з 19 по 23 серпня 2017 року підготовлено та презентовано виставку
присвячену 26-й річниці незалежності України.
5.4. Тематика досліджень, які проводилися користувачами у архівному
відділі: приватизація земельних ділянок, реорганізація колгоспів.
5.5. У архівному відділі користувачів не було.
5.6. Збірники документів не видавались.
5.7. Робота по приведенню грифів секретності матеріальних носіїв
інформації не проводилась.
5.8.На виконання доручень Уряду, спрямованих на поліпшення
організації роботи із зверненнями громадян у напрямку активізації роботи з
соціального захисту у державних архівних установах області звернення від
політичних в’язнів і колишніх репресованих, ветеранів війни та праці,
інвалідів, непрацездатних осіб та осіб, які постраждали внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, багатодітних матерів розглядаються першочергово.
Архівним відділом щоквартально проводиться аналіз виконання
звернень громадян соціально-правового характеру. У архівному відділі
функціонує і постійно поповнюється стенд „Інформаційне забезпечення
громадян”, матеріали якого надають інформацію щодо місцезнаходження
документів з особового складу ліквідованих установ.
Реєстрація та контроль за виконанням запитів соціально-правового
характеру здійснюється у журнальній формі.
5.9. У 2017 році запитів щодо підтвердження трудового стажу для
призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років не надходило.
5.10. Міжнародні договори про співробітництво з архівними
установами та іншими організаціями іноземних держав не укладалися.
5.11. Зобов’язання за діючими міжнародними договорами
співробітництво в галузі архівної справи не здійснювалися.

про
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5.12. Службові відрядження за кордон,
міжнародні
зустрічі,
переговори та участь у міжнародних конференціях, семінарах та інших
заходах у рамках міжнародного співробітництва не здійснювалися.
5.13. Основною формою співробітництва зі ЗМІ є публікація статей на
веб – сайті райдержадміністрації.
Протягом року опубліковано 2 інформації.
5.14. На платній основі архівним відділом запити не виконуються.
5.15. Основними питаннями звернень залишаються питання щодо
реорганізації колишніх колгоспів, роботи у колгоспі, приватизації земельних
ділянок. Спостерігається тенденція до збільшення звернень з тематики
агропромислового комплексу.
5.16. За генеалогічною тематикою користувачі в архівному відділі не
працювали.
Методичних розробок з даного питання немає.
Судових позовів пред»явлених до архівної установи та установою до
фізичних та юридичних осіб не було.
Звернень установ-джерел формування НАФ щодо надання методичної
допомоги в організації роботи з електронними документами, прийняття на
архівне зберігання електронних документів не було.
У зв»язку зі зміною приміщення у 2012 році, у відділі відсутня система
протипожежного захисту.
На встановлення системи протипожежного
захисту, можливо, буде фінансування у наступному 2018 році.
Завершено суцільну перевірку наявності та стану справ у відділі.
4.
В архівному відділі районної державної адміністрації робота із
зверненнями громадян проводиться відповідно до Закону України «Про
звернення громадян» із змінами від 02 липня 2015 року та Указу Президента
України від 7 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
Прийом громадян у відділі веде начальник архівного відділу. З метою
створення сприятливих умов в архівному секторі ведеться особистий прийом
громадян щоденно, відповідно до графіка кожної середи та п”ятниці, з 8.00
до 12.00. Графік особистого прийому громадян, завідувачем архівного
сектору, затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 23
квітня 2015 року № 112-р.
Прийом громадян начальник архівного відділу веде в архівосховищі де
на інформаційному стенді розміщені законодавчі акти з питань розгляду
звернень громадян та графіки прийому громадян посадовими особами
області та району, адреси та телефони органів влади в м. Києві.
За 2017 рік до архівного відділу надійшло 173 звернення, що на 52
звернення більше в порівнянні з 2016 роком, в яких порушено 173 питання.
Майже всі звернення відносяться до
категорії «Інші звернення» в якій
громадяни звертаються в основному з проханням надати довідки про надання
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земельних ділянок, реорганізацію господарств
та
довідки
про
переведення на іншу роботу, роботу з неповним робочим днем, надання
відпусток без збереження заробітної плати.. Всі звернення громадян
реєструються в журналі особистого прийому громадян та журналі письмових
звернень.
Начальником архівного відділу дотримується строк розгляду звернень,
при можливості відповіді, рекомендації та роз’яснення надаються в день
прийому громадянина. Приділяється особлива увага вирішенню проблем, з
якими звертаються ветерани праці, інваліди, багатодітні сім’ї, одинокі матері
та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
Скарг пропозицій та повторних звернень за 2017 рік не було.
Погоджених ЕПК номенклатур справ немає.

Начальник архівного відділу
Онуфріївської райдержадміністрації

Л. МУСІЄНКО

