Основні показники діяльності держархіву області
станом на 01.01.2018 року
Реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства в
області у 2017 році забезпечували: державний архів області, 23 архівних
відділів та секторів райдержадміністрацій, 5 архівних відділів міських рад.
Упродовж 2017 року проведено:
колегія
– 12 засідань, розглянуто 39 питань
науково-методична рада
– 8 засідань, розглянуто 18 питань.
оперативних нарад – 46
Прийнято наказів держархіву області:
- 25 з основної діяльності
- 102 з особового складу
- 92 про відпустки
- 31 з адмінгосподарських питань
Зберігання, облік та довідковий апарат.
Станом на 1 січня 2018 року в архівних установах області на
держзберіганні перебуває 2 млн. 54 тис. 228 одиниці зберігання, з них в
держархіві області - 1 млн. 477 тис. 592 од. зб., а також
84 кінодокументів,
19 тис. 358 фотодокументів,
425 фонодокументів,
92 відеодокументів,
131 фотоальбомів.
У 2017 році прийнято на зберігання 10 тисяч 716 справ від архівних
відділів райдержадміністрацій, юридичних осіб – фондоутворювачів архіву
Забезпечення фізичної збереженості документів (лабораторія)
З метою фізичного відновлення документів, зруйнованих при
довготривалому зберіганні та внаслідок користування продовжувалась
робота по виявленню справ, які потребують ремонту та реставрації.
У 2017 році проведено реставрацію документів з паперовою основою
на 9979 аркушах, здійснено ремонт документів з паперовою основою 69791
аркушах, оправлено та підшито 2314 архівних справ.
Здійснювались заходи щодо забезпечення умов зберігання, створення
фонду користування.
У 2017 році електронні носії поповнились цифровими копіями,
виготовленими:
- на 651 справу, об’ємом 153 тисячі 127 аркушів архівних документів,
що становить 264 тисячі 921 електронних файлів.
Упродовж 2017 року оцифровано 52 описи справ дорадянського
періоду (до 1917 року) на 11 тис. 491 цифрову копію.
Станом на 01.01.2018 року архів зберігає 70 повністю оцифрованих
описів справ постійного зберігання дорадянського періоду (до 1917 року) на

13158 електронних файли та 4 описи справ постійного зберігання
радянського періоду на 87 електронних файли.
Використання документів
У читальному залі, в якому розміщено 16 столів на 32 робочих місця
упродовж 2017 року працювало 582 дослідника, у тому числі 43 іноземних,
які здійснили 4 104 відвідування. Користувачам архівних документів видано
1747 описів справ постійного зберігання, 26 тисяч 32 архівні справи, 441
підшивку газет та 406 видань з бібліотечного фонду.
Кількість бажаючих самостійно працювати з архівними документами у
читальному залі держархіву області постійно зростає.
З документами НАФ у читальному залі працювали іноземні громадяни
з Білорусії, Росії, Польщі, Ізраїлю, Канади, Німеччини, Чехії, Молдови,
Японії, які досліджують за архівними документами власні родоводи.
Працівниками держархіву області розглянуто 7 тисяч 426 запитів від
юридичних та фізичних осіб, з них від громадян – 7 114, від підприємств,
установ та організацій – 312.
З метою отримання архівної інформації у 2017 році архів відвідало 9
тисяч 833 громадянина, на особистому прийомі побувала 3 тисячі 751
громадянин.
У 2017 році підготовлено та проведено:
- 8 екскурсій;
- 9 телепередач;
- 6 радіопередач;
- 6 публікацій у газетах;
- 21 виставку архівних документів
Робота з формування Національного архівного фонду
Державний архів Житомирської області зберігає документи
Національного архівного фонду України (далі НАФ), який формується з
архівних документів органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
Для внесення документів до НАФ проводиться науково-технічне
опрацювання документів. Експертизу цінності документів проводять
експертні комісії. Відповідно до нормативно-правових актів експертноперевірною комісією держархіву області у 2017 році погоджено:
- 165 номенклатур справ на 38 тис. 292 статей,
- 434 описів справ з кадрових питань на 14 тис. 94 справи;
- 263 акта про вилучення для знищення документів на 63 363 позиції,
256 086 справ;
Схвалено 2531 опис справ постійного зберігання на 134 тис. 48 справ.
Держархівом області проведено 10 комплексних перевірок архівних установ
області.

