
Звіт про роботу державного архіву області за серпень 2019 року 

 

Державний архів Херсонської області здійснює свої повноваження 

відповідно до завдань, визначених Положенням про архів та іншими 

нормативними документами. 

У серпні поточного року забезпечено комплекс заходів з питань 

збереженості документів Національного архівного фонду, полегшення доступу 

користувачів до архівної інформації. 

Проведено засідання колегії державного архіву області, на якому 

розглянуто питання стану архівної справи в Іванівському районі, підсумки 

роботи архівних установ області за перше півріччя поточного року, стан роботи 

із зверненнями громадян у держархіві, підготовки архівних установ до роботи в 

осінньо-зимовий період тощо. 

Надана методична і практична допомога обласна універсальній науковій 

бібліотеці ім. Олеся Гончара у вдосконаленні положення про архів, 5 установам 

у розробці нової інструкції з діловодства (Державна екологічна інспекція у 

Херсонській області, Департаменти фінансів, агропромислового розвитку, 

економічного та регіонального розвитку, інвестиційної та промислової 

політики облдержадміністрації), арбітражному керуючому О.Глуховському – в 

удосконаленні  номенклатури справ, 3 установам в удосконаленні описів справ 

та актів про вилучення для знищення (обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Олеся Гончара, Управління ветеринарної медицини у м. Херсоні, відділення 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань у Нижньосірогозькому районі). 

Особам, відповідальним за архів і діловодство установ, архівним відділам і 

секторам міськрад та райдержадміністрацій, з питань діловодства і збереження 

документів надано 20 консультацій у державному архіві області та 

65 консультацій по телефону. 

Здійснювалося упорядкування на договірних засадах документів 

Територіального управління Державної судової адміністрації України в області 

та управління регіональної політики обласної державної адміністрації. 

У рамках виконання Державної програми контролю за наявністю, станом і 

рухом справ на 2009 – 2019 роки перевірено наявність і фізичний стан 

10500 справ. Підготовлено план заходів щодо здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2020 – 2024 роки. 

Продовжується робота зі створення фонду користування архівних 

документів, у серпні оцифровано 3195 аркушів. 

З метою виявлення унікальних документів переглянуто 150 справ 

управлінської документації періоду 1920-50-х років. 

Продовжено каталогізацію документів довоєнного періоду фонду П-723 

Херсонський окружний комітет КП(б)У та каталогізацію аудіовізуальних 

документів, що позапланово надійшли на зберігання у 2018 році. Складено 

відповідно 75 та 30 каталожних карток. Продовжувалося складання 

географічного покажчика до книг записів громадянського стану за 1938 – 

1942 роки та іменного покажчика до поновлених записів ЗАГС. 



Прийнято на зберігання документи особового походження у кількості 49 

справ, сформованих з 739 документів за 1949-2019 роки. 

Виконано ремонт, реставрацію, оправлення, підшивання, дезінсекцію 

документів фондів № 111 Катерининський собор, № 328 Церкви м. Херсон та 

передмість, а також поодиничних справ з різних фондів, замовлених 

користувачами для роботи в читальному залі – всього 13 справ, 1450 аркушів. 

Продовжується підготовка довідників «Адміністративно-територіальний 

поділ Херсонщини. 1774-2000», «Спецпереселенці. З історії розвитку 

бавовництва на Херсонщині у 30-ті роки XX століття» (Бібліотечка архіву 

№ 23). 

21 серпня відкрито виставку архівних документів, присвячену Дню 

Незалежності України. В експозиції були представлені документи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, місцевих засобів масової 

інформації, політичних партій та громадських об’єднань, воїнів АТО, 

громадських діячів, фотохудожників відображують загальнодержавні та місцеві 

події – складові формування Незалежності України. По виставці підготовлені 

телесюжет та інтерв'ю співробітника архіву для ТК «ВТВ плюс». 

Оформлені вперше у читальних залах 36 користувачів, з них 2 іноземці, 

користувачі  відвідали читальні зали 179 разів. 

Виконано 197 запитів, з них – 29 соціально-правового характеру. 

До столу довідок звернулось за інформацією 83 особи, з них 34 пенсійного 

віку. 

 


