Аналітична довідка щодо результатів діяльності
державного архіву області
Упродовж першого кварталу 2021 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 2020 – 2024 роки,
виконання планових завдань.
Проведено розширене засідання колегії державного архіву області,
присвячене підсумкам роботи за 2020 рік та визначенню завдань на поточний
рік. За результатами розгляду визначено, що основні планові показники
виконано, керівникам державних архівних установ доручено забезпечити
реалізацію заходів з реформування мережі архівів в умовах адміністративнотериторіальної реформи. Проведено семінар для працівників архівних відділів
райдержадміністрацій з питань організації роботи архівних відділів у ході змін
адміністративно-територіального устрою.
Здійснено комплекс заходів, спрямованих на поліпшення фізичного стану
документів. Продовжувалася реставрація та ремонт документів на паперовій
основі. Загалом у державному архіві області відновлено 4356 арк. документів
затребуваних фондів метричних книг церков Херсонського повіту Херсонської
губернії.
Відповідно до регіональної Програми здійснення контролю за наявністю,
станом і рухом документів НАФ здійснювалося перевіряння наявності та
фізичного стану справ. За квартал перевірено 4,2 тис. справ та 7,5 тис.
фотодокументів, результати оформлено відповідними актами.
Прийнято на архівне зберігання 51 од. обл. відеофонограм за 2014–
2015 роки: відеозаписи сюжетів, репортажів журналістів телерадіокомпанії
«Твій+», що надійшли від Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної
політики облдержадміністрації.
Описано документи особового походження Стратонова Василя
Миколайовича – ректора Херсонського державного університету у 2015–2017
роках, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України.
Тривало складання іменних покажчиків до метричних книг та книг записів
актів про народження, що зберігаються у держархіві.
Надана методична і практична допомога 6 установам в розробці нового та
удосконаленні положення про архів та експертну комісію, 5 – у розробці та
вдосконаленні інструкції з діловодства, 12 – у розробці та удосконаленні
номенклатури справ, 13 – в удосконаленні описів справ та актів про вилучення
документів для знищення. Надано 376 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 у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи
обласної державної адміністрації, Державному підприємстві «Херсонський
морський торгівельний порт» та Державному вищому навчальному закладі
«Херсонське морехідне училище рибної промисловості».
Організовано семінар-нараду для працівників Головного управління
Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі з проведення перевіряння наявності і стану справ,
оформлення його результатів, вимог до організації передавання справ на
постійне зберігання.
Здійснювалося упорядкування на договірних засадах документів обласної
державної адміністрації та служби у справах дітей, Централізованої бухгалтерії
по обслуговуванню закладів та установ освіти області, Дніпровської районної
у місті Херсоні та Великокопанівської сільської територіальних виборчих
комісій.
Продовжується робота зі створення фонду користування архівних
документів, у першому кварталі оцифровано 241 справу Національного
архівного фонду та 798 описів справ. На вебсайті державного архіву області
разом розміщено 1089 описів, 530 справ. Також на вебсайті держархіву
оновлено документальну виставку онлайн до Дня Соборності України,
оприлюднено документальні виставки до 150-річчя від дня народження Лесі
Українки, 77-річчя від вигнання нацистських окупантів з м. Херсона.
Висвітлювалась діяльність установи у ЗМІ. Так, директор державного
архіву, заступник начальника відділу інформації взяли участь записах теле- та
2 радіопередач, присвячених Міжнародному Дню пам'яті жертв Голокосту,
Дню Соборності України та Дню пам'яті Героїв Крут.
Виконано 66 тематичних, 34 майнових, 75 соціально-правових,
23 генеалогічних, 257 біографічних запитів, що надійшли від юридичних і
фізичних осіб. Підготовлено 42 відповіді про відсутність документів в архіві
або з рекомендаціями щодо місцезнаходження документів. Оформлені вперше у
читальній залі 48 користувачів, всього вони відвідали читальну залу 377 разів.

