Аналітична довідка щодо результатів діяльності
державного архіву області
Упродовж третього кварталу 2019 року діяльність державного архіву
області була спрямована на забезпечення додержання законодавства про
Національний архівний фонд та архівні установи; виконання регіональної
програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів
Національного архівного фонду (далі - НАФ) в області на 2015 - 2019 роки,
виконання планових завдань.
Організовано та здійснено комплексну перевірку стану архівної справи в
Іванівському та Каховському районі. Підсумки перевірки стану архівної справи
в Іванівському районі обговорено у серпні на засіданні колегії державного
архіву області, у Каховському - розглядатиметься на засіданні колегії у жовтні.
Здійснено комплекс заходів, спрямованих на поліпшення фізичного стану
документів. Продовжувалася реставрація документів на паперовій основі.
Загалом у державному архіві області відновлено 4884 арк. документів
затребуваних фондів метричних книг церков м. Херсон та його передмість,
зокрема Катерининського собору м. Херсона, та Мелітопольського повіту
Таврійської губернії.
Відповідно до регіональної Програми здійснення контролю за наявністю,
станом і рухом документів НАФ на 2015-2019 роки здійснювалося перевіряння
наявності та фізичного стану справ. За квартал перевірено понад 27 тис. справ,
результати оформлено відповідними актами.
Державним архівом області прийнято 170 справ, у т.ч.: від окружних
виборчих комісій з виборів народних депутатів України одномандатного
виборчого округу № 182 - 90 справ; № 183 --31 справа за 2019 рік, а також
документи особового походження.
Надана методична і практична допомога 6 установам у розробці нового та
вдосконаленні положень про архів, 5 установам - у розробці нового та
вдосконаленні положення про ЕК, 10 установам у розробці та вдосконаленні
інструкцій з діловодства, 2 установам в удосконаленні номенклатури справ,
19 установам в удосконаленні описів справ та актів про вилучення для
знищення. Надано 266 консультацій з питань діловодства і збереження
документів установ (удосконалення номенклатур, описів справ, упорядкування
документів, організації перевіряння наявності і стану справ в установах тощо).
Проведено комплексні перевіряння стану діловодства та збереженості
документів 6 установ: Управління містобудування та архітектури обласної
державної адміністрації, Публічне акціонерне товариство «Херсонський завод
«Судмаш», Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста
України, Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім.О.Гончара,
Херсонський обласний краєзнавчий музей, Комунальний заклад «Херсонський
обласний художній музей ім. О.О.Шовкуненка».
Завершено упорядкування на договірних засадах документів установ:
Головне управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та М.Севастополі, Управління регіональної політики облдержадміністрації,
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продовжується упорядкування
документів з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня
2019 року - окружних виборчих комісій ТВО № 182, 183, 184.
До Дня Незалежності України у державним архівом Херсонської області
відкрито виставку архівних документів із фондів держархіву області та
центральних державних архівів України. Підготовлено до друку випуск № 23
Бібліотечка архіву «Спецпереселенці. З історії розвитку бавовництва на
Херсонщині у 30-ті роки XX століття». Рукопис видання подано на участь в
обласному конкурсі «Краща книга Херсонщини». Продовжується підготовка
довідника «Адміністративно-територіальний поділ Херсонщини. 1774-2000».
Кількість виконаних тематичних запитів склала 55, генеалогічних - 7,
біографічних - 104, соціально-правових запитів - 68.
До столу довідок звернулась 242 особи, у читальних залах працювало
87 користувачів.

