ЗВІТ
про роботу Державного архіву Чернівецької області
за 2012 рік
Основні організаційні заходи
На виконання Указу Президента України від18.08.2006 № 685 «Про
День охорони праці», було вжито заходів щодо відзначення 28 квітня 2012
року Дня охорони праці, а саме: складено та затверджено наказом держархіву
області від 14.03.2012 № 25 План заходів з підготовки та відзначення 28
квітня 2012 року Дня охорони праці; розглянуто на засіданні колегії
держархіву області питання з охорони праці; проведена зустріч з колективом
архіву з метою обговорення та вирішення проблем запобігання травматизму
на виробництві; оновлено стенди з охорони праці та пожежної безпеки в обох
будівлях держархіву області; відповідальні за охорону праці взяли участь у
круглому столі, що був організований облпрофрадою з питань охорони
праці.
На виконання листа Укрдержархіву від 22.02.2011 №501/06 “Щодо
покращення інформаційного наповнення Web-сайтів державних архівів”
було проведено заходи щодо покращення інформаційного наповнення Webсайту держархіву області, а саме: Станом на 1 січня 2013 року функціонує
24 тематичних рубрики. Обсяг інформації, який було розміщено на сайті
держархіву протягом 2012 року - 10 МБ, в 2011 році - 8,9 МБ; в порівнянні з
аналогічним періодом 2011 року виріс на 11%; кількість документів з
фондів архіву опублікованих на веб-сайтах (виставки он-лайн, інше) у 2011
році - 215 документів; у 2012 році – 272, що на 26,5 % більше. Найчастіші
зарубіжні відвідувачі сайту представляють такі країни: Румунія, Молдова,
США, Канада, Росія, країни Прибалтики. Для здійснення швидкого та
чіткого обслуговування громадян України, іноземних держав та осіб без
громадянства, юридичних осіб, що представляють інтереси громадян, які
звертаються до архівних установ з метою задоволення своїх прав і законних
інтересів, на сайті розміщено адреса, контакти, графік прийому громадян,
графік особистого прийому керівництвом, строків розгляду звернень,
узагальнений перелік питань, по яким можна отримати документальну
інформацію в архіві, інформацію щодо переліку звернень соціальноправового характеру, які розглядаються архівом безоплатно та тематичний
перелік запитів, що виконуються архівом на платній основі, а також ціни за
виконання платних послуг. На веб-сайті архіву доступна інформація щодо
списку установ, документи з особового складу яких знаходяться в
Державному архіві Чернівецької області, відомості про місцезнаходження
документів ліквідованих та реорганізованих підприємств, установ і
організацій, документи з особового складу яких перебувають на зберіганні в
архівних установах Чернівецької області.Рубрики оновлюються за потреби.
Майже всі рубрики в цьому році оновлено.
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На виконання розпорядження Чернівецької облдержадміністрації “Про
посилення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання
і протидії корупції в органах виконавчої влади області” від 04.08.2011
№ 518-р в Державному архіві Чернівецької області проводяться заходи щодо
запобігання та протидії корупції, а саме:
- розроблено План заходів щодо запобігання проявам корупції у
державному архіві Чернівецької області на 2012 рік, який розглядався на
засіданні Колегії;
- систематично здійснюється аналіз стану виконання антикорупційного
законодавства в держархіві області та подається аналітична інформація до
Державної архівної служби України – щорічно до 15 січня та до 15 липня;
- на засіданнях колегії держархіву області розглядалися питання про
стан виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією,
здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них;
- на офіційному веб-сайті державного архіву Чернівецької області
функціонує з грудня 2010 року рубрика “Запобігання проявам корупції”;
На виконання розпорядження Чернівецької облдержадміністрації від
31.07.2012 № 478-р «Про затвердження рішення колегії облдержадміністрації
від 25.07.2012 «Про стан свободи слова в Чернівецькій області» держархів
Чернівецької області
для оприлюднення на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації систематично подає інформації про свою діяльність.
На виконання розпорядження Чернівецької облдержадміністрації від
31.12.2010 № 972-р «Про затвердження рішення колегії облдержадміністрації
від 29.12.2010 «Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої
влади», на засіданнях колегії та оперативних нарадах держархіву області
щоквартально аналізується стан виконавської дисципліни, та про прийняті
рішення інформується облдержадміністрація.
Протягом 2012 року держархівом Чернівецької області було проведено
12 засідань колегії, на яких розглянуті наступні питання:
Про затвердження планів роботи держархіву Чернівецької області на
2012 рік;
Про підсумки роботи держархіву області, архівних відділів
райдержадміністрацій та міських рад ( за 2011 рік та щоквартально);
Про стан фінансової роботи в держархіві області (щоквартально);
Про підсумки роботи ЕПК в держархіві області (щоквартально);
Про стан роботи з кадрами та кадровим резервом в держархіві області
(двічі на рік);
Про стан виконання завдань, визначених актами і дорученнями
Президента України, у сфері державної кадрової політики в держархіві
Чернівецької області (двічі на рік);

3

Про стан виконавської та трудової дисципліни в держархіві області
(двічі на рік);
Про стан виконання
держархіву області;

плану

роботи

Науково-методичної

ради

Про стан виконання плану роботи колегії держархіву Чернівецької
області;
Про стан роботи з обліку документів в держархіві Чернівецької області;
Про стан усунення недоліків, виявлених перевіркою у відділі обліку та
довідкового апарату;
Про виконання заходів щодо забезпечення збереженості архівних
документів в самостійних структурних підрозділах облдержадміністрації;
Про підготовку держархіву області до весняно-літнього періоду та
осінньо-зимового періоду;
Про стан виконання антикорупційного законодавства в держархіві
області (двічі на рік);
Про підготовку бюджетного запиту на 2013 рік;
Про виконання заходів з охорони праці та стан протипожежної безпеки
в держархіві області (двічі на рік);
Про стан забезпечення збереженості архівних документів в держархіві
області (двічі на рік);
Про стан роботи із запитами та зверненнями громадян (двічі на рік);
Про стан організації роботи зі зверненнями та запитами народних
депутатів України;
Про співпрацю із засобами масової інформації в держархіві області;
Про забезпечення підтримки та наповнення веб-сайту державного
архіву Чернівецької області;
Про виконання у 2011 році плану заходів Програми здійснення
контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного
фонду, та таких, що підлягають включенню до нього, на 2009-2019 роки;
Про стан виконання рішень колегії держархіву Чернівецької області;
Про затвердження списків до кадрового резерву на посади державних
службовців держархіву області на 2013 рік;
Про стан підготовки другого тому Реєстру описів фондів радянського
періоду, періодів нацистської окупації та незалежності України;
Про стан підготовки другого тому Путівника держархіву області;
Про результати аналізу стану упорядкованості документів НАФ в
справах усіх фондів у державному архіві Чернівецької області;
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Про стан та якість упорядкування документів НАФ в установах,
підприємствах, організаціях – джерелах комплектування держархіву;
Про результати перевірок архівних відділів райдержадміністрацій та
трудових архівів;
Про відзначення Дня працівників архівних установ.
Відповідно до плану-графіку проведення перевірок щодо дотримання
архівного законодавства в архівних установах області, затвердженого
наказом держархіву Чернівецької області від 27 січня 2012 року № 13,
протягом 2012 року робочою групою держархіву Чернівецької області було
здійснено:
комплексні перевірки дотримання архівного законодавства в архівному
відділі Заставнівської, Новоселицької, Кіцманської, Кельменецької
райдержадміністрації та в трудових архівах зазначених районів.
контрольну перевірку в архівному відділі Сокирянської РДА.
Заступник директора провела семінар-нараду з працівниками
державних архівних установ Чернівецької області з питань роз’яснення
основних положень Типової інструкції з діловодства.
Начальником відділу обліку та довідкового апарату проведений для
працівників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад семінар
на тему: «Фондування документів Національного архівного фонду органів
державної влади та місцевого самоврядування». У семінарі взяли участь 23
слухачі.
Головний спеціаліст (відповідальна за кадрову службу) взяла участь у
засіданні круглого столу за темою: “Гендерна рівність в Українському
суспільстві: реальність та перспективи” організованого Чернівецьким
регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій спільно з Центром
євроатлантичної інтеграції та безпеки Чернівецького національного
університету ім. Ю.Федьковича за сприянням Управління державної служби
Головдержслужби України в Чернівецькій області.
Забезпечення збереженості та державний облік документів
Національного архівного фонду
З метою підготовки проекту Державної цільової соціальної програми
впровадження сучасних засобів зберігання документів НАФ на 2013-2017
роки, держархівом області були узагальнені пропозиції архівних відділів
райдержадміністрацій та міських рад та розроблено Плани заходів
впровадження сучасних засобів зберігання документів НАФ на 2013-2017
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роки
в
держархіві
Чернівецької
області,
архівних
райдержадміністрацій та архівних відділах міських рад.

відділах

З метою поліпшення умов зберігання документів в Держархіві
Чернівецької області у 2012 р. проведені наступні заходи:
- проводився комплекс санітарних-гігієнічних робіт: знепилення
документів у розшитому стані – 51010 арк..
- проводилась робота з оправлення та підшивки документів –
475 од. зб. Оправлено 110 од. зб. документів дорадянського фонду
№ Ф.
1245 Книги актів цивільного стану / метричні книги / нинішньої Чернівецької
області та підшито – 365 од. зб. та підшивок газет.
Протягом 2012 року, відповідно до Плану заходів щодо здійснення
контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що
підлягають включенню до нього, на 2009 – 2019 роки проведено перевіряння
наявності 5 фондів дорадянського періоду у кількості 27658 од. зб. Поза
програмою, у зв’язку з робочою необхідністю, проведено перевіряння
наявності 5 фондів радянського періоду у кількості 25611 од. зб.
Наступне перевіряння фондів першої категорії планується на 2022 рік.
Продовжено також перевіряння наявності фотодокументів (17082 од.
зб.), та перевіряння наявності мікрофільмів страхового фонду (3944/4320 од.
зб./бюксів).
Протягом року до держархіву області надійшло 10 нових фондів та 11
частин фондів.
У зв’язку з дефіцитом фінансування у 2012 році невирішеним
залишається питання встановлення пожежної сигналізації та системи
автоматичного пожежогасіння в приміщенні по вул. Стасюка, 20А, та
введення в експлуатацію автоматичної системи пожежогасіння в приміщенні
архіву по пров. Текстильників, 1.
Не вирішеним залишилося також питання збільшення площ
архівосховищ для держархіву області, що спричиняє загрозу втрати
документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних
підрозділах установ понад встановлені строки.
Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів
Національного архівного фонду
Протягом 2012 року виконано запланований обсяг робіт з описування
документів.
Тривала робота з проведення удосконалення архівних описів:
Удосконалено – 4724 од. зб. з метою підвищення інформаційнопошукового рівня опису (редагування, уточнення повноти інформації,
уніфікація, переклад на державну мову, друкування).
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Відповідно до плану продовжена робота з каталогізації документів
фонду Р-72 Виконавчий комітет Чернівецької міської Ради народних
депутатів 1940-1941; 1944-1951 рр. Складено та систематизовано 1205 карток
управлінської документації на виявлені 300 од. зб.
Протягом 2007-2012 рр. держархівом Чернівецької області був
укладений „Анотований реєстр описів фондів радянського періоду (19401941,1944-1991), нацистської окупації (1941-1944) та незалежної України
(1991-2009)”, що було передбачено програмою „Архівні зібрання України” та
Державною програмою розвитку архівної справи на 2006-2010 рр.
(затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 92 від 01.02.06).
Із-за відсутності коштів для видавання Реєстру в паперовому вигляді,
прийнято рішення видати його на електронних носіях.
Тривала робота з підготовки матеріалів до ІІ тому Путівника по фондам
держархіву радянського періоду. Складено 39 анотацій.
Створена електронна версія фондового каталогу на всі фонди
держархіву області та на 10 нових фондів, які надійшли протягом 2012 р.,
внесені зміни на 10 частини фондів, які надійшли протягом 2012 р.
Формування Національного архівного фонду. Експертиза цінності
документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних
підрозділах підприємств, установ і організацій.
Експертно-перевірною комісією держархіву Чернівецької області у
2012 році було розглянуто та погоджено:


положень про архівні підрозділи – 188
положень про експертну комісію – 30
положень про архівний підрозділ – 143
інструкцій з діловодства – 241
номенклатур справ – 187

З метою надання методичної та практичної допомоги архівним
підрозділам юридичних осіб-джерел комплектування держархіву області,
протягом 2012 року держархівом Чернівецької області було проведено:
-

30 комплексних перевірок;

-

2 тематичні перевірки;

-

35 контрольних перевірок.

З метою підвищення кваліфікації держархівом області було проведено
2 семінари, а саме:
для відповідальних за діловодство та архів самостійних структурних
підрозділів облдержадміністрації:
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«Складання описів справ постійного зберігання та з особового
складу»;
для відповідальних за діловодство та архівний підрозділ юридичних
осіб списку №1:
«Основні завдання експертної комісії юридичних осіб»;
Всього на семінарах були присутні 42 слухачі.
На базі архівного відділу Кельменецької РДА, спільно з начальниками
архівних відділів Кельменецької та Хотинської райдержадміністрацій було
проведено виїзне засідання ЕПК.
Використання інформації документів НАФ
У звітному періоді держархівом Чернівецької області підготовлено 4
ініціативні інформації.
Організовано та експоновано 13 виставок архівних документів:
- «День пам'яті жертв Голокосту...», експоновано з 25 січня протягом
місяця в приміщенні архіву, за адресою: вул.Стасюка, 20-А;
- Виставку, присвячену 170-й річниці від народження видатного
українського композитора, громадського діяча Миколи Віталійовича Лисенка
(1842 - 1912); експоновано з 19 березня протягом місяця в приміщенні архіву,
за адресою: вул.Стасюка, 20-А;
- «Участь Дмитра Івановича Дорошенка в гетьманському уряді Павла
Скропадського», присвячену 130-й річниці від народження видатного
науковця, політичного і громадського діяча, експоновано з 4 квітня 2012 р. в
приміщенні архіву, за адресою: пров.Текстильників, 1;
- «Вони визволяли Батьківщину», присвячену 67-й річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років, експоновано з 4 травня 2012 р. в
приміщенні архіву, за адресою: вул.Стасюка, 20-А;
- «До 125-ї річниці від народження двічі Героя Радянського Союзу
Ковпака Сидора Артемовича», експоновано з 5 червня 2012 р. в приміщенні
архіву, за адресою: вул.Стасюка, 20-А;
- «16 років Конституції незалежної України», експоновано з 26 червня
2012 р. в приміщенні архіву, за адресою: пров.Текстильників, 1;
- «Мазепа Іван Степанович – гетьман України (1687 - 1709), видатний
державно-політичний і культурний діяч кінця XVII – поч. XVIII ст.»,
приурочена до 325-річчя з часу обрання гетьманом України Івана Мазепи,
експоновано з 23 липня 2012 р. в приміщенні архіву, за адресою:
вул.Стасюка, 20-А;
- «21 річниця здобуття Україною незалежності», експонування з 21
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серпня 2012 р. в приміщенні архіву, за адресою: вул.Стасюка, 20-А;
- «Сіді Таль (Сіді Львівна Біркенталь) видатна українська театральна
акторка та співачка єврейського походження (8 вересня 1912 – 17 серпня
1983)», присвячена 100-річчю від народження акторки (на офіційному вебсайті держархіву Чернівецької області Web: cv.archives.gov.ua);
- «Соломія Крушельницька – видатна оперна співачка», присвячена
140-річчю від народження співачки, експоновано від 21 вересня в
приміщенні архіву, за адресою: пров.Текстильників, 1;
- «Ти вільна навік, Україно», присвячена 68-й річниці визволення
України від фашистських загарбників, експоновано від 29 жовтня в
приміщенні архіву, за адресою: пров.Текстильників, 1;
- «Витоки української державності на теренах Чернівецької області»,
присвяченої 94-й річниці Буковинського віча;
- «Григорій Сковорода – видатний український філософ», присвячена
290-й річниці від народження Григорія Сковороди, видатного українського
філософа, експоновано від 21 листопада в приміщенні архіву, за адресою:
пров.Текстильників, 1.
Підготовлено та записано 1 радіопередачу:
«Іван Федорович Козачук – Герой Радянського Союзу», присвячену 67й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років
(прозвучала в ефірі на Чернівецькому обласному радіо «Буковина» 9 травня
2012 о 8 год. 10 хв.).
Підготовлено та записано 7 телепередач та 1 телерепортаж для
«Новин» каналу ОДТРК «Буковина».
У 2012 році архіву продовжив брати участь у підготовці та запису
телепередач циклу «Пам'ять»; підготовлено 2 телепередачі:
- 28 березня та 4 квітня 2012 р. об 10 год. 55 хв. на обласному
державному телерадіоканалі «Буковина» вийшла в ефір передача, присвячена
170-й річниці від народження видатного українського композитора Миколи
Віталійовича Лисенка;
- 27 червня 2012 р. на телеканалі ОДТРК «Буковина» о 10 год. 55 хв.
відбулась трансляція телепередачі, присвячена 16-й річниці Конституції
незалежної України.
У 2012 році архів почав брати участь у підготовці та запису
телепередач «Святині Буковини»; підготовлено 3 телепередачі:
- 9 липня 2012 р. на каналі обласної державної телерадіокомпанії
«Буковина» вийшла в ефір телепередача, присвячена історії дерев'яного
будівництва православних культових споруд Кіцманського району Буковини,
підготовлена за документами та фотоматеріалами держархіву Чернівецької
області (Частина І);
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- 10 вересня 2012 р. на каналі обласної державної телерадіокомпанії
«Чернівці» вийшла в ефір телепередача, присвячена історії будівництва
православної церкви с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району,
підготовлена за документами та фотоматеріалами держархіву Чернівецької
області;
- у листопаді 2012 р. записано телепередачу, присвячена першому
митрополиту Буковини та Далмації Євгену Гакману, підготовлена за
документами держархіву Чернівецької області.
27 травня 2012 р. о 10 год. на обласному державному телерадіоканалі
«Буковина» вийшла в ефір передача «Доброго ранку, Буковино!»,
підготовлена на основі відомостей з документів архівного фонду
«Чернівецького міжрайонного заготівельного контрактаційного пункту
Головного управління з вирощування каучуку», присвячена вирощуванню
кок-сагизу в 50-х роках у Чернівецькій області.
1 листопада 2012 р. о 8 год. на обласному державному телерадіоканалі
«Буковина» вийшла в ефір передача «Ранок на Буковині», присвячена 105-й
річниці від створення в Чернівцях Крайового архіву Буковини, який розпочав
свою діяльність 1 листопада 1907 року та спадкоємцем якого є Державний
архів Чернівецької області.
Підготовлено 10 статей за документами архіву:
- «Видатний оперний співак буковинського походження Йозеф Шмідт –
«людина світу, що співала для всіх». (Громадсько-політичний, літературномистецький і науково-освітні й часопис «Буковинський журнал»);
- «Особовий фонд Вернона Кресса (Деманта Петера Зигмундовича) у
Державному архіві Чернівецької області». (Науково-практичний журнал
«Архіви України»);
- «Вивів пісню з-під стріх селянина (до 170-річчя від народження
Миколи Віталійовича Лисенка)», (Громадсько-політичний часопис
«Буковинське віче»);
- «Березень 1944-го... Сніги були вище парканів», інтерв'ю-розповідь
про документи архіву щодо визволення м. Чернівці 29 березня 1944 р. у
Великій Вітчизняній війні. (Газета «Молодий буковинець»);
- «З музичного минулого Буковини», присвячена 150-й річниці від
народження видатного румунського та буковинського композитора Тудора
Флондора (1862 - 1908) (Газета «Конкордія»);
- «Традиціям Петрівського ярмарку – понад три століття» (Газета
«Чернівці»).
- «На Університетській впав літак, а від фронту втікали до лісу».
(Газета «Молодий Буковинець»).
- «З історії села Горбово Герцаївського району (за документами
Державного архіву Чернівецької області)» (Газета «Gazeta de Herţa»).
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- «Сторінками історії підпільно-партизанського руху на території
Чернівецької області під час Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945)»
(публікація та добірка фотоматеріалів архіву, розташована на офіційному
веб-сайті держархіву Чернівецької області Web: cv.archives.gov.ua в рубриці
«Наші публікації»).
- «Тут шукають свій родовід. В обласному архіві зберігається понад
півтора мільйона матеріалів», (Газета «Молодий буковинець»).
5-6 липня 2012 р. держархів взяв участь у презентації міжнародного
проекту «Фольклористична монографія українців Сучавського повіту та
румунів Чернівецької області», яка проходила в м.Сучава (Румунія) в рамках
програми прикордонного співробітництва (транскордонної співпраці)
Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007 – 2013.
6 грудня 2012 р. держархів взяв участь у масовому заході,
організованому та проведеному спільно з Чернівецьким обласним
краєзнавчим музеєм, присвяченому 150-річчю від затвердження герба
Буковини. Підготовлено доповідь з демонстрацією документів на тему:
«Шлях буковинців до адміністративної автономії краю (з нагоди 150-річчя
від затвердження герба Буковини)».
Архівом у звітному періоді організовано та проведено 3 екскурсії, з них
1 тематична та 2 оглядові:
Щорічно архів організовує і проводить архівну практику студентів
ІІІ-го курсу, спеціальності Історія України факультету історії, політології та
міжнародних відносин Чернівецького національного університету.
У читальних залах держархіву області за 2012 рік працювало 210
користувачів, 35 з яких – іноземні дослідники з Австрії, Ізраїлю, Канади,
Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії та США.
Найбільша кількість досліджень припадає на вивчення історії
населених пунктів, створення та діяльності установ, відкриття культурноосвітніх закладів та культових споруд, архітектурно-містобудівної спадщини
Чернівців, виявлення нових документів про видатних осіб, що жили і
творили в краї, дослідження свого родоводу.
43 користувача займалися дослідженням родоводу, 15 з яких – іноземні
дослідники.
До найцікавіших тематик пропонуємо віднести наступні:
-

Творчість С.Воробкевича та Ю.Федьковича;

Родильна обрядовість українського населення Буковини другої
половини ХІХ – початку ХХІ ст.
Дослідження проблеми стародавньої та середньовічної історії
Чернівецькому університеті.
-

Перша світова війна 1914 – 1918 рр. у буковинській пресі.

11

Просвітницька діяльність українського товариства «Руська рада»
на Буковині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Народна вишивка українців Буковини і Галичини та історикоетнологічний аналіз.
Монументально-декоративне мистецтво в сакральній мурованій
архітектурі Буковини ХVIII – XIX ст.
Історичне минуле і сучасне сіл Котелево та Колінківці (від
першої писемної згадки до сьогодення).
Наукова
та
громадсько-політична
Грушевського в історіографічних дискусіях.

діяльність

Михайла

Барон Макс фон Вальдберг (1858 - 1938) як літературний історик
Чернівців.
1945).

Геноцид ромів в Україні в роки фашистської окупації (1941 -

Серед тематик досліджень іноземних користувачів привертають увагу
наступні:
- Соціал-демократи на Буковині (1896 - 1930);
- Регіональні особливості релігійної політики в СРСР у 1960 – 1980 рр.;
- Церковні зв'язки між митрополитом Євгеном Гакманом та Андрієм
Шагуна;
- Державний єврейський театр (1945 - 1949);
Народні доми в Чернівцях до 1940 року: культура та між
культурність;
Крайова німецькомовна газета «Буковина» у 1862 – 1868 рр. за
часів головного редактора Ернст Рудольфа Нойбауера;
Літературно-культурне життя поляків на території України після
1864 року.
Користувачам читальних залів Державного архіву Чернівецької області
в 2012 році було видано: 5914 од. зб. документів на паперовій основі; 430
од.зб. науково-довідкової бібліотеки; 1419 од.зб. довідкового апарату
(описи).
Заходи, вжиті на виконання доручень Уряду, спрямованих на
поліпшення організації роботи із зверненнями громадян
На виконання розпоряджень Чернівецької облдержадміністрації №
35-р від 20.01.2012 та № 113-р від 22.02.2012 „Про вжиття заходів,
направлених на вдосконалення роботи з організації звернень громадян до
органів виконавчої влади” архів розробив та затвердив Інструкцію з
діловодства за зверненнями громадян (наказ № 43 від 23.04.2012), Порядок
організації та проведення особистого прийому громадян у Державному
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архіві Чернівецької області (наказ № 44 від 23.04.2012), Графік проведення
особистого прийому керівництвом держархіву Чернівецької області (наказ
№ 50 від 04.05.2012) та довів інформацію до відома громадськості.
Прийом громадян в Державному архіві Чернівецької області
здійснюється за графіком щопонеділка та щосереди з 9.00 до 13.00 та з
14.00 до 18.00, прийом громадян керівництвом архіву здійснюється
відповідно графіку, затвердженого Наказом держархіву від 04.05.2012 №
50. Графік проведення прийому громадян дотримується.
У звітному періоді було здійснено три виїзних прийоми громадян
керівництвом архіву.
Проведення аналізу роботи із зверненнями громадян здійснюється
систематично. Двічі на рік питання про стан роботи із зверненнями
громадян заслуховується і обговорюється на засіданнях колегії архіву. У
2012 році запроваджено розгляд на колегії архіву питання щодо стану
організації роботи зі зверненнями та запитами народних депутатів України.
До 5 числа кожного наступного за звітним місяця заступнику
директора подається довідка про стан виконання звернень та запитів.
Держархів Чернівецької області двічі на рік подає інформацію
Державній архівній службі України щодо стану організації роботи із
зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення
гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення;
щокварталу подає інформацію за Класифікатором звернень громадян до
відділу роботи із зверненнями громадян апарату Чернівецької
облдержадміністрації.
На офійційному веб-сайті держархіву Чернівецької області з 24
грудня 2010 р. запроваджено рубрику «Звернення громадян», на якій
надаються роз`яснення з найбільш актуальних питань, що порушуються
громадянами у зверненнях. На сайті можна знайти інформацію щодо
графіку прийому громадян, графіку особистого прийому керівництвом,
зміненої адреси, контактів, строків розгляду звернень, узагальненому
переліку питань, по яким можна отримати документальну інформацію в
архіві; інформацію щодо переліку звернень соціально-правового характеру,
які розглядаються архівом безоплатно та тематичний перелік запитів, що
виконуються архівом на платній основі. Там можна завантажити заяву. На
веб-сайті архіву доступна інформація щодо переліків фондів промислових,
малих, приватних та інших підприємств, документи з особового складу
яких зберігаються в держархіві області, а також в трудових архівах
Чернівецької області та ціни за виконання платних послуг. В рубриці
«Інформуємо громадськість» розміщено інформацію про стан роботи зі
зверненнями громадян у Державному архіві Чернівецької області.
З метою проведення роз'яснювальної роботи серед громадян за
допомогою ЗМІ опубліковано: в газеті „Молодий буковинець” від 11-12
червня 2012 р., в рубриці „Події, коментарі” статтю-повідомлення „До
обласного архіву – через Інтернет”; в цьому ж часописі від 2-3 листопада
2012 р. – статтю-інтерв'ю „Тут шукають свій родовід (в обласному архіві
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зберігається понад півтора мільйона матеріалів)”. Також двічі у звітному
періоді архів готував інформацію для веб-сайту Чернівецької
облдержадміністрації щодо виїзних прийомів керівництва архіву та стану
розгляду звернень громадян пільгових категорій до держархіву області.
6 березня 2012 р., під час проведення розширеного засідання колегії
архіву,
надано
методичну
консультацію
архівним
відділам
райдержадміністрацій, міських рад та трудовим архівам щодо застосування
Закону України «Про захист персональних даних» в організації роботи зі
зверненнями громадян.
Проводиться робота над підготовкою методичних рекомендації щодо
організації роботи зі зверненнями громадян та порядку розгляду звернень,
проведення семінару на основі цих рекомендацій заплановано на 2013 рік.
Держархівом області розроблено та впроваджено методичні
рекомендації щодо організації роботи зі зверненнями громадян та
виконання запитів соціально-правового характеру.
В держархіві області функціонує інформаційно-пошукова система
обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них
питань, а саме: Журнал реєстрації запитів (електронна база даних)
громадян України з питань наведення довідок та Журнал реєстрації запитів
(електронна база даних) юридичних і фізичних осіб іноземних держав з
питань наведення довідок.
До держархіву області протягом 2012 року надійшло 2238 запитів
соціально-правового характеру. За результатами розгляду запитів соціальноправового характеру архівом надано всього 2930 архівні довідок, копій,
витягів, відповідей, а саме:
- про розмір заробітної плати – 1119 ( 38 %);
- про трудовий стаж – 576 (20 %), в тому числі 71 довідка щодо
підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах
або за вислугу років;
- про громадянський стан – 275 (9 %);
- інші (освіта та навчання, нагородження, обрання депутатом, копії
рішень місцевих виконавчих органів влади та місцевого самоврядування,
засудження, вислання, репатріація, здача держпоставок для потреб фронту у
1944 – 1945 рр. та ін.) – 960 (33 %).
Кількість, наведених архівом довідок, перевищує кількість звернень,
що надійшли тому, що громадяни, в окремих зверненнях, порушують кілька
питань і можуть отримати внаслідок розгляду звернення більш ніж одну
довідку.
Державний архів Чернівецької області виконав у 2012 році 12
генеалогічних запитів, всі з позитивним результатом. Основним джерелом
проведення генеалогічних досліджень виступають метричні книги, що
представлені документами трьох архівних фондів за: Ф.-605 "Кишинівська
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духовна консисторія у справах Хотинського повіту" (1784 - 1929), Ф. – 987
"Римо-католицька парафія м. Чернівці" (1776 - 1878), Ф. -1245 "Книги актів
цивільного стану (метричні книги) нинішньої Чернівецької області" (1784 1936).
З виконання генеалогічних запитів працівниками держархіву області
підготовлені та впроваджені "Методичні рекомендації по виконанню запитів
генеалогічного характеру в Державному архіві Чернівецької області".
У роботі над виконанням генеалогічних запитів архів співпрацює з
Українським центром генеалогічних досліджень, Українською Правничою
колегією, Генеалогічним проектом Альберта-Україна.
На особистому прийомі працівниками
розглянуто 2381 звернення.

держархіву області було

Загалом слід відмітити виконання та перевиконання основних планових
показників роботи Державного архіву Чернівецької області у 2012 році.

