
 

                                                             Звіт  

                     про роботу архівного відділу у I кварталі  2019 році 

 
У першому кварталі архівний відділ працював відповідно до плану роботи і 

завдань керівництва міської ради та Державного архіву Івано-Франківської 

області. Основними завданнями відділу були: збереження, використання, 

наповнення архіву документами Національного архівного фонду (НАФ).  

Підсумки роботи архівних установ у 2018 року та завдання на 2019 рік були 

розглянуті на розширеному засіданні колегії Державного архіву Івано-

Франківської області 21.02.2018 року. В обговоренні проблемних питань в 

розвитку архівної галузі взяв участь начальник архівного відділу Івано-

Франківської міської ради. 

Одним з головних завдань які  вирішувались в I кварталі – це завершено 

облаштування додаткової кімнати в архівосховищі №2 для прийняття 

документів, а також передано 3025 справ фонду №4 Управління освіти 

виконавчого комітету до Державного архіву Івано-Франківської області. В 

результаті цих дій було збільшено вільні площі для прийняття документів від 

установ і організацій. Станом на кінець 2018 року завантаженість архівосховищ 

складала 98%. В I кварталі протяжність стелажного обладнання збільшились на 

186 пог. метрів.  

Від виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на зберігання 

було прийнято 539 одиниць справ НАФ за 2008 рік.  

На виконання обласної Програми здійснення контролю за наявністю, 

станом і рухом документів НАФ на 2015-2019 роки, проведено перевіряння 

документів фонду Управління культури виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради за  1958-2004 роки.  

З метою інформування підготовлено і направлено в управління Пенсійного 

фонду в м. Івано-Франківську, Департамент соціального захисту та державну 

податкову інспекцію у м. Івано-Франківську перелік установ і організацій які 

припинили свою діяльність і передали документи до архівного відділу у 2018 

році. 

Надано консультаційну допомогу з проведення експертизи та описування 

документів Політехнічному ліцею; з підготовки номенклатури справ: КП 

«Муніципальна інвестиційна управляюча компанія, міському Центру дозвілля 

дітей та юнацтва за місцем проживання», комунальному підприємству  «Простір 

Інноваційних Креацій «Палац» Івано-Франківської міської ради. 

За планом здійснювала свою роботу експертна комісія (ЕК) архівного 

відділу. Проведено 3 засідання на яких розглянуто 13 питань: заслухано звіт про 

роботу ЕК за 2018 рік, схвалено план роботи на 2019 рік; схвалено номенклатури 

справ: комунального підприємства  «Простір Інноваційних Креацій «Палац» 

Івано-Франківської міської ради, комунального підприємства «Муніципальна 

інвестиційна управляюча компанія», міського Центру дозвілля дітей та юнацтва 

за місцем проживання; схвалено описи справ постійного зберігання Державної 

податкової інспекції в м. Івано-Франківську, з кадрових питань (особового 

складу) Івано-Франківського міського Центру дозвілля дітей та юнацтва за 



місцем проживання, Державної податкової інспекції в м. Івано-Франківську та 

описи справ 10 підприємств і організацій які припинили свою діяльність шляхом 

ліквідації; схвалено акти на вилучення до знищення документів управління 

Пенсійного фонду у м. Івано-Франківську та  Івано-Франківського міського 

Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання; схвалено положення 

про експертну комісію комунального підприємства  «Простір Інноваційних 

Креацій «Палац» Івано-Франківської міської ради. 

За вказаний період до архівного відділу звернулось більше 300 заявників з 

різних питань за отриманням довідок. В письмовій формі звернулось  281 

заявників, для них підготовлено 261 довідок соціально-правового характеру про 

трудовий стаж зарплату в організаціях і установах, документи яких зберігаються 

в архівному відділі. Підготовлено 20 довідок що стосувалися майнових прав.  

Надано більше 200 усних консультацій та роз’яснень з різних питань.  

Для інформування громадян відділ щомісячно доповнював переліки 

ліквідованих підприємств, установ і організацій та передавав на сайт 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради в розділ «Мешканцям 

міста» 

На виконання рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради від 21.09.2017 року №767 «Про перелік платних послуг та цін на них, що 

виконуються архівним відділом Івано-Франківської міської ради надано послуг 

на суму  4351,38 коп.                    . 

Для перевірок достовірності виданих довідок працівникам Головного 

управління Пенсійного фонду України  в Івано-Франківській області надавались 

архівні документи для звірки. 

Вчасно надавались відповіді на запити правоохоронних органів та 

адвокатів. 

Пріоритетним питанням для відділу залишаються: створення трудового 

архіву або збільшення чисельності працівників. 

Певною мірою вдалось на деякий час розв’язати питання з збільшенням 

площі архіву та протяжності стелажного обладнання в результаті архів у змозі 

прийняти ще приблизно  4000  одиниць справ. 

 


