Звіт
про роботу Державного архіву Полтавської області
за I квартал 2020 року
№
з/п
1
1.

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

2

3

Відповідальний
виконавець
5

Організаційні заходи

1.1.

Проведення засідання постійно діючої комісії
державного архіву за зверненнями громадян

1.2.

Проведення апаратної наради у директора,
розгляд питань:
1.Про підсумки роботи державного архіву за
2019 рік.
2.Про виконання заходів щодо запобігання
корупції (аналіз роботи за 2019 рік).
Проведення апаратної наради у директора,
розгляд питань:
1. Про стан виконавської дисципліни у
державному архіві (аналіз роботи за 2019 рік).
2. Про роботу експертно-перевірної комісії
державного архіву (аналіз роботи за 2019 рік та

1.3.

Термін
виконання
4

На виконання Указу Президента України від
07.02.2008
№ 109/2008 „Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування” протягом І кварталу проведено 3
засідання комісії державного архіву:
20.01.2020, протокол від 20.01.2020;
10.02.2020, протокол від 10.02.2020;
10.03.2020, протокол від 10.03.2020
З метою здійснення постійного контролю за
виконанням основних завдань державного архіву.
Відповідно до плану апаратних нарад на І квартал
2020 року проведено апаратну нараду із керівниками
структурних
підрозділів
державного
архіву
10.01.2020, протокол від 10.01.2020
З метою здійснення постійного контролю за
виконанням основних завдань державного архіву.
Відповідно до плану апаратних нарад на І квартал
2020 року проведено апаратну нараду із керівниками
структурних
підрозділів
державного
архіву
24.01.2020, протокол від 24.01.2020

Протягом
кварталу

Гудим В.В.,
члени комісії

Січень

Гудим В.В.,
Бігдан О.А.

Січень

Гудим В.В.,
Бігдан О.А.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

план роботи на 2020 рік).
Проведення апаратної наради у директора,
розгляд питань:
1.Про стан зберігання аудіовізуальних
документів (фоно-, фото-, відео) Національного
архівного фонду.
2. Про роботу з кадрами, про підвищення
кваліфікації державних службовців державного
архіву (аналіз роботи за 2019 рік).
Проведення апаратної наради у директора,
розгляд питань:
1. Про роботу із зверненнями громадян (аналіз
роботи за 2019 рік).
2. Про виконання заходів Комплексної програми
комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на
2016-2020 роки (виконання заходів за 2019 рік)
Проведення апаратної наради у директора,
розгляд питань:
1.Про розроблення Регіональної програми
здійснення контролю за наявності, станом і
рухом документів Національного архівного
фонду на 2020-2024 роки.
2. Про проведення аналізу стану довідкового
апарату фондів радянського періоду за 2019 рік
та план заходів на 2020 рік щодо удосконалення
створення науково-довідкового апарату
Проведення апаратної наради у директора,
розгляд питання щодо роботи з науковотехнічною документацією архівних підрозділівджерел комплектування державного архіву
Проведення засідань експертно-перевірної

З метою здійснення постійного контролю за
виконанням основних завдань державного архіву.
Відповідно до плану апаратних нарад на І квартал
2020 року проведено апаратну нараду із керівниками
структурних
підрозділів
державного
архіву
14.02.2020, протокол від 14.02.2020

Лютий

Гудим В.В.,
Бігдан О.А.

З метою здійснення постійного контролю за
виконанням основних завдань державного архіву.
Відповідно до плану апаратних нарад на І квартал
2020 року проведено апаратну нараду із керівниками
структурних
підрозділів
державного
архіву
28.02.2020, протокол від 28.02.2020

Лютий

Гудим В.В.,
Бігдан О.А.

З метою здійснення постійного контролю за
виконанням основних завдань державного архіву.
Відповідно до плану апаратних нарад на І квартал
2020 року проведено апаратну нараду із керівниками
структурних
підрозділів
державного
архіву
13.03.2020, протокол від 13.03.2020

Березень

Гудим В.В.,
Бігдан О.А.

З метою здійснення постійного контролю за
виконанням основних завдань державного архіву.
Відповідно до плану апаратних нарад на І квартал
2020 року проведено апаратну нараду із керівниками
структурних
підрозділів
державного
архіву
27.03.2020, протокол від 27.03.2020
З метою науково-методичного та організаційного

Березень

Гудим В.В.,
Бігдан О.А.

Протягом

Бондаренко М.І.
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комісії державного архіву

1.9.

Проведення засідання науково-методичної ради
державного архіву

1.10.

Проведення
розширеного
підсумкового
засідання колегії державного архіву на 2020 рік,
розгляд питань:
1.Про підсумки роботи архівних установ області
за 2019 рік та їх завдання на 2020 рік
2. Про затвердження плану роботи колегії на
2020 рік
Здійснення заходів, спрямованих на виконання
завдань,
визначених
законами
України,
постановами Верховної Ради України, актами і
дорученнями Президента України і Кабінету
Міністрів України, актами міністерств, інших
центральних
органів
виконавчої
влади,
розпорядженнями та дорученнями голови

1.11.

забезпечення
експертизи
цінності
документів
Національного архівного фонду. Для розгляду
результатів перевірок установ – джерел формування
Національного архівного фонду; розгляду інструкцій
з діловодства, положень про архівні підрозділи,
експертні комісії, номенклатур справ, описів справ,
актів про вилучення для знищення документів, не
внесених до Національного архівного фонду, поданих
установами, організаціями та підприємствами,
архівними установами райдержадміністрацій та
міських рад протягом І кварталу проведено 4
засідання експертно-перевірної комісії державного
архіву:
09.01.2020, протокол від 09.01.2020;
28.01.2020, протокол від 28.01.2020;
25.02.2020, протокол від 28.02.2020;
24.03.2020, протокол від 24.03.2020
Проведено засідання науково-методичної ради
державного архіву 15.01.2020, протокол від
15.01.2020
Відповідно до плану роботи колегії державного
архіву на 2020 рік проведено підсумкового засідання
колегії державного архіву
11.02.2020, протокол від 11.02.2020

кварталу

члени комісії

Січень

Пустовіт Т.П.,
члени ради

Лютий

Гудим В.В.,
члени колегії

Здійснено контроль за станом виконавської
дисципліни. Забезпечено своєчасне та якісне
виконання посадовими особами державного архіву
контрольних документів органів вищого рівня.
Протягом І кварталу надійшло 56 контрольних
документів, 80 документів залишилося на контролі за
попередні роки. Всього виконано 86 контрольних

Протягом
кварталу

Гудим В.В.,
Бігдан О.А.
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1.12.

обласної державної адміністрації
Підготовка документальної виставки до Дня
Соборності України

1.13.

Проведення презентації збірника документів
„Полтавщина в українській революції. 19171921 рр.“ Том 3., співвиконавцем якого є
Державний архів Полтавської області

1.14.

Підготовка документальної виставки до 120річчя
з
дня
народження
письменника
Олександра Ковіньки
(1900-1985)

1.15.

Підготовка
документальної виставки до
700 -річчя з часу літописної згадки про
м. Лохвиця Полтавської області

1.16.

Проведення
навчання
для
державних
службовців державного архіву щодо подання та
заповнення
форми
декларації
особи,

документів
На
виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 26.12.2019 № 963 „Про
План роботи обласної державної адміністрації на І
квартал 2020 року“ та основного плану роботи
державного архіву
на 2020 рік у приміщенні
державного архіву відкрито документальну виставку
23.01.2020
На виконання основного плану роботи державного
архіву на 2020 рік взято участь у презентації збірника
документів „Полтавщина в українській революції.
1917-1921 рр.“ Том 3., співвиконавцем кого є
державний архів. Захід відбувся у приміщенні
Полтавського краєзнавчого музею імені Василя
Кричевського 28.01.2020
На
виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 26.12.2020 № 963 „Про
План роботи обласної державної адміністрації на І
квартал 2020 року“, відповідно до основного плану
роботи державного архіву на 2020 рік підготовлено
документальну on-line виставку „Боєць сатиричного
цеху Полтавщини“, яку розміщено на веб-сайті
державного архіву 24.02.2020
На
виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 26.12.2019 № 962 „Про
План роботи обласної державної адміністрації на
2020 рік“, відповідно до основного плану роботи
державного архіву на 2020 рік підготовлено
документальну виставку
on-line „Лохвиці – 700
років“, яку розміщено на веб-сайті державного архіву
27.03.2020
На виконання вимог Законів України „Про державну
службу“ та „Про запобігання корупції“, плану роботи
з кадрами державного архіву на 2020 рік для

Січень

Гудим В.В.

Січень

Гудим В.В.,
Пустовіт Т. П.

Лютий

Гудим В.В.,
Пустовіт Т.П.

Березень

Гудим В.В.,
Пустовіт Т.П.

Лютий

Дудяк І.В.
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1.17.
1.18.

2.
2.1.

2.2.

уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування в електронній
формі за 2019 рік
До Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної
Сотні
Проведення засідання зонально-методичної
ради на базі архівного сектору Лубенської
міської ради, архівного відділу Кременчуцької
міської ради та Державного архіву Полтавської
області

державних
28.02.2020

службовців

проведено

навчання

Підготовлено on-line виставку, яку розміщено на вебсайті державного архіву 20.02.2020
Для здійснення науково – методичного керівництва та
контролю за діяльністю архівних відділів (секторів)
районних державних адміністрацій та міських рад
було заплановано проведення зонально-методичної
ради із керівниками державних архівних установ
області. У зв’язку із дорученням Прем’єр-міністра
України даного на позачерговому засіданні
Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій 10.03.2020 „Про
стан
забезпечення
санітарно-епідеміологічного
благополуччя населення України та заходів стосовно
стабілізації епідеміологічної ситуації, спричиненої
коронавірусом COVID-19“ проведення заходу
перенесено на ІІ квартал 2020 року
Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду
Проведення реставрації документів на паперовій На виконання основного плану роботи державного
основі (1792 аркуша)
архіву на 2020 рік, з метою відновлення
пошкоджених аркушів архівних документів протягом
І кварталу відреставровано 2160 пошкоджених
аркушів архівних документів
(фонди №№ 1011; р-1503; р-2825; р-2048; р-991;
р-977)
Проведення ремонту документів на паперовій
На виконання основного плану роботи державного
основі (5368 аркушів)
архіву на 2020 рік, з метою відновлення
пошкоджених аркушів архівних документів протягом
І кварталу відремонтовано 6527 пошкоджених
аркушів архівних документів
(фонди №№ 1011; р-1503; р-2825; р-2048; р-991; р-

Лютий

Пустовіт Т.П.

Березень

Гудим В.В.,
Бігдан О.А.

Протягом
кварталу

Бондаренко М.І.

Протягом
кварталу

Бондаренко М.І.
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2.3.

Видача справ із архівосховищ та їх укладання

2.4.

Видача описів із архівосховищ та їх укладання

2.5.

Розроблення Регіональної програми здійснення
контролю за наявності, станом і рухом
документів Національного архівного фонду на
2020-2024 роки

2.6.

Підготовка комплексу документів державного
архіву на випадок надзвичайних ситуацій

977)
На виконання основного плану роботи державного
архіву на 2020 рік із архівосховищ для користувачів
(дослідників, науковців), які працюють у читальних
залах
державного
архіву
з
документами
Національного архівного фонду та у робочі кімнати
протягом І кварталу видано 3976 справ
На виконання основного плану роботи державного
архіву на 2020 рік із архівосховищ для користувачів
(дослідників, науковців), які працюють у читальних
залах державного архіву та робочі кімнати протягом І
кварталу видано 1359 описів
На виконання наказу Державної архівної служби
України від 13.11.2019 № 103 „Про затвердження
Програми здійснення контролю за наявністю, станом
і рухом документів НАФ на 2020-2024 роки“
протягом І кварталу проведено певні заходи щодо
складання Регіональної програми (зібрані дані від
архівних установ
області,
визначені фонди
державного архіву, введено інформацію про фонди
документів
Національного
архівного
фонду,
підготовлено Регіональну програму, яку затверджено
наказом директора від 02.03.2020 № 14)
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України
від 17.10.2019 № 3194/5 „Про затвердження Порядку
забезпечення евакуації, зберігання та знищення
документів
в
умовах
особливого
періоду“,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24.10.2019 за
№ 1132/34103 протягом І кварталу
складено список фондів, які в першу чергу будуть
евакуйовані на випадок особливого періоду,
підготовлено списки працівників державного архіву,
відповідальних за організацію та виконання заходів
щодо підготовки та вивезення документів до місць

Протягом
кварталу

Чередник Л.І.

Протягом
кварталу

Чередник Л.І.

Протягом
кварталу

Чередник Л.І.

Лютий,
березень

Чередник Л.І.
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3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

4.2.

евакуації
Державний облік документів Національного архівного фонду
Складання „Відомостей про змини у складі та Для здійснення заходів щодо централізованого
обсязі фондів станом на 01.01.2020“
державного обліку документів Національного
архівного фонду, на виконання основного плану
роботи державного архіву на 2020 рік, складено 28
пунктів основного облікового документу державного
архіву, який надісланий на адресу Укрдержархіву
25.02.2020
Проведення
звірки
описів
фондів На виконання основного плану роботи державного
дорадянського, радянського періодів та періоду архіву на 2020 рік протягом І кварталу проведено
незалежності (12007 описів)
звірку комплектності описів
(І та ІІ екземпляри
облікових документів державного архіву) фондів
дорадянського та радянського періодів перевірено
12007 описів фондів
Проведення звірки справ фондів дорадянського, На виконання основного плану роботи державного
радянського періодів та періоду незалежності
архіву на 2020 рік протягом І кварталу проведено
(6943 фонди)
звірку 6943 справ фондів основних облікових
документів державного архіву дорадянського та
радянського періодів
Створення та розвиток науково – довідкового апарату
Удосконалення систематичного каталогу
(350 карток)

З метою проведення комплексних робіт, спрямованих
на підвищення інформаційно-пошукового рівня та
підвищення якості описових статей каталожної
картки, на виконання основного плану роботи
державного архіву на 2020 рік протягом І кварталу
опрацьовано 610 карток систематичного каталогу
державного архіву
Проведення удосконалення описів партійних З метою проведення
комплексних
робіт,
фондів:
спрямованих
на
підвищення
інформаційно- ф. П-59 „Хорольський районний комітет пошукового рівня описів документів удосконалено
Комуністичної партії більшовиків України“;
495 заголовків описів партійних фондів

Січень,
лютий

Чередник Л.І.

Протягом
кварталу

Чередник Л.І.

Протягом
кварталу

Чередник Л.І.

Протягом
кварталу

Чередник Л.І.

Лютий,
березень

Бондаренко М.І.
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4.3.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

- ф. П-9 „Лубенська окружна контрольна комісія
Комуністичної партії більшовиків України“
(575 заголовків)
Внесення до „Анотованого реєстру описів“
З метою створення науково-довідкового апарату для
відомостей про фонди №№ 8700-8900
забезпечення користувачів доступом до документів
(радянського періоду) (200 фондів)
під час їх роботи у читальних залах державного
архіву, на виконання основного плану роботи
державного архіву на 2020 рік протягом І кварталу до
реєстру описів внесено 439 фондів
Формування НАФ. Експертиза цінності документів Національного архівного фонду
Проведення процедури приймання на державне
зберігання фондів особового походження.
Приймання документів фонду „Дельва В.О.
(1924-1994), професор, доктор медичних наук“
(69 одиниць зберігання)
Приймання на державне зберігання документів
установ, підприємств, організацій області у разі
їх ліквідації

Протягом січня на державне зберігання прийнято 495
документів особового походження (69 одиниць
зберігання) фонду
„Дельва В.О. (1924-1994),
професор, доктор медичних наук“

На виконання Закону України „Про Національний
архівний фонд та архівні установи“, з метою
забезпечення реалізації державної політики у галузі
архівної справи та діловодства на території області,
відповідно до основного плану роботи державного
архіву на 2020 рік на державне зберігання до
державного архіву прийнято документи:
- ПАТ „Полтавський автоагрегатний завод“ (1086
одиниць зберігання);
- Головного територіального управління юстиції у
Полтавській області (465 одиниць зберігання)
Проведення
експертизи,
описування
та На виконання Закону України „Про Національний
приймання
фотодокументів
„Історія архівний фонд та архівні установи“, з метою
Полтавщини“ (50 одиниць обліку)
реалізації державної політики у галузі архівної справи
на території області, відповідно до основного плану
роботи державного архіву на 2020 рік, проведено
експертизу описування та приймання фотодокументів
(90 одиниць обліку); 8 ідео документів (8 одиниць

Протягом
кварталу

Гудим В.В.

Січень

Голяк О.І.

Лютий,
березень

Голяк О.І.

Лютий,
березень

Голяк О.І.
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6.
6.1.

6.2.

обліку)
Організаційно-методичне керівництво і контроль за роботою архівних підрозділів підприємств, установ, організацій області
Надання методичної та практичної допомоги
підрозділам і службам організації діловодства у
підготовці положень про експертні комісії,
інструкцій з діловодства, номенклатур справ,
положень про архівні підрозділи тощо
Проведення перевірок (комплексні, контрольні,
тематичні)

Протягом І кварталу надано методичну та практичну
допомогу підрозділам і службам організації
діловодства у підготовці положень про експертні
комісії, інструкцій з діловодства, номенклатур справ,
положень про архівні підрозділи тощо
Протягом І кварталу проведено
4 комплексних
перевірки:
- Полтавська обласна організація українського
товариства мисливців і рибалок;
- Полтавська обласна рада;
- Полтавський апеляційний суд;
- Полтавська обласна спілка споживчих товариств).
Протягом кварталу проведено 7 контрольних
перевірок:
- Регіональний центр з надання безоплатної правової
допомоги у Полтавській області;
- Державний історико - культурний заповідник „Поле
Полтавської битви“;
- Головне управління Держпродспоживслужби у
Полтавській області;
- Департамент економічного розвитку, торгівлі та
залучення
інвестицій
Полтавської
облдержадміністрації;
- Полтавський обласний Центр профілактики ВІЛінфекції та боротьби зі СНІДом;
- Державне підприємство „Полтавський регіональний
науково-технічний центр стандартизації, метрології
та сертифікації“;
- Східно-Українська геофізична розвідувальна
експедиція

Протягом
кварталу

Голяк О.І.

Березень

Голяк О.І.
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6.3.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Проведення семінару-навчання для секретарів З метою надання методичної та практичної допомоги
територіальних громад на базі Полтавського відповідальним за ведення діловодства та архівну
обласного центру перепідготовки та підвищення справу
було
проведено
семінар-навчання
кваліфікації працівників органів державної „Організація системи діловодства в органах влади.
влади, органів місцевого самоврядування, Інструкція з діловодства“
державних підприємств, установ і організацій
12.03.2020
Науково-інформаційна робота та робота із зверненнями громадян
Виконання запитів фізичних та юридичних осіб. На виконання Законів України „Про звернення
Оперативне реагування на звернення громадян громадян“, „Про Національний архівний фонд та
за телефонною „гарячею“ лінією
архівні установи“, відповідно до основного плану
роботи державного архіву на 2020 рік протягом І
кварталу:
1) виконано 139 довідок соціально-правового
характеру; 318 довідок біографічного характеру; 31
довідку тематичного характеру;
2) надано 454 консультації за „гарячею“ телефонною
лінією
Здійснення особистого прийому громадян у На виконання Закону України „Про звернення
столах довідок державного архіву
громадян“, відповідно до основного плану роботи
державного архіву на 2020 рік протягом І кварталу
прийнято 267 громадян на особистому прийомі у
столах довідок державного архіву
Організація роботи користування документами На виконання Закону України „Про Національний
Національного архівного фонду у державному архівний фонд та архівні установи“, відповідно до
архіві (робота із дослідниками)
основного плану роботи державного архіву на 2020
рік протягом І кварталу надано 276 консультацій
користувачам, які зверталися до читальних залів
державного архіву
Популяризації
документів
Національного На виконання Закону України „Про Національний
архівного фонду шляхом підготовки статей, архівний фонд та архівні установи“, відповідно до
теле- та радіопередач, проведення екскурсій, основного плану роботи державного архіву на 2020
уроків, лекцій тощо
рік протягом І кварталу :
1. Старший науковий співробітник Сушко В. взяв

Протягом
кварталу

Пустовіт Т.П.

Протягом
кварталу

Пустовіт Т.П.

Протягом
кварталу

Пустовіт Т.П.

Протягом
кварталу

Пустовіт Т.П.
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участь у телепередачі до міжнародного Дня пам’яті
жертв Голокосту на Філії ПАТ „НСТУ“ Полтавська
регіональна дирекція „Лтава“ 27.01.2020;
2. Проведено 10 уроків-лекцій за темою „День
Соборності України“ для студентів Полтавського
комерційного технікуму, Полтавської медичної
академії,
обласного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді, ЗШ с. Сем’янівка
Полтавського
району (28.01.2020;
29.01.2020;
30.01.2020; 31.01.2020); для учнів Супрунівської НВК
Полтавського району (до Дня соборності України,
03.02.2020);
для
учнів
Полузірської
НВК
Полтавського району (до Дня соборності України,
05.02.2020); для старшокласників ЗШ№7 (до Дня
учасників бойових дій на території інших держав
18.02.2020); для старшокласників Полтавського
міського багатопрофільного ліцею №1 імені І.
Котляревського (до Дня учасників бойових дій на
території інших держав 19.02.2020);
3. Заступник директора Пустовіт Т. П. взяв участь у
телепередачі на каналі „Центральний“, тема:
презентація видань „Полтавщина в українській
революції“ (ефір 13.02.2020);
4.Підготовлено виступ
заступника директора
Пустовіта Т. П. під час відкриття меморіальної
дошки учаснику бою під Крутами 1918 р. Демиду
Бурку, дошку встановлено 02.02.2020 на стіні
Миколаївської церкви м. Полтави;
5. Підготовлено виступ заступника директора
Пустовіта Т. П. на вечорі, присвяченому історикові
Віктору Яковичу Ревегуку (1938-2019), вечір відбувся
у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя
Кричевського13.02.2020;
6. Опубліковано статтю заступника директора-
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начальника відділу інформації та використання
документів
Пустовіта Т. П: „Світла, сонячна
енергетика книги (про книгу В. Пилипенка „Людина
та її загадкова спроможність“) у газеті „Зоря
Полтавщини“ 17.03.2020;
7. Опубліковано інформаційні матеріали для
громадян, щодо оновлення графіку особистого
прийому громадян керівництвом державного архіву у
газеті „Вечірня Полтава“ 25.03.2020.
8. Заступником директора-начальником відділу
інформації та використання документів Пустовітом
Т.П. підготовлено виступ для участі у конференції –
Череванівських наукових читаннях, тема виступу
„Документи Державного архіву Полтавської області
про вигнання нацистів з території області у1943 році“.
Захід перенесено на невизначений час, у зв’язку із
введення карантину

