
Про стан архівної справи в архівному відділі 

 Роменської міської ради 

 

В  рамках виконання заходів, передбачених Програмою розвитку архівної 

справи в м. Ромни на 2016-2018 роки, які за браком коштів не було виконано 

вчасно, у 2019 році проведено поточний ремонт напівпідвального приміщення 

архіву (67,2 кв.м) за кошти міського бюджету на суму 189701 грн., з метою 

збереження будівлі в якій розміщений архівний відділ та створення умов для 

належного зберігання документів. Також виготовлено проект на автоматичну 

установку пожежної сигналізації (АУПС) і у грудні місяці 2019 року 

встановлено та підключено  окрему автоматичну установку пожежної 

сигналізації (АУПС), яка також була виконана за кошти міського бюджету у 

сумі 66942,21 грн. 

Рішенням шістдесят другої сесії сьомого скликання Роменської міської 

ради від 19.06.2019 «Про стан виконання Програми розвитку архівної справи в 

м. Ромни на 2016-2018 роки» дана Програма знята з контролю у зв’язку з її 

виконанням. 

Протягом  2019 року архівний відділ згідно з рішенням виконавчого 

комітету Роменської міської ради № 190 від 27.07.2011 «Про затвердження 

тарифів на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом, отримав 

кошти в сумі 29335 грн. За зароблені кошти архівним відділом виконавчого 

комітету Роменської міської ради від надання платних послуг населенню у 

2019 році були придбані канцтовари (папір ксероксний, папки для підшивання 

документів, папки-реєстратори), господарські товари, ремонт оргтехніки тощо. 

Решта коштів, яка залишилася  на рахунку, буде спрямована у 2020 році на 

зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу, перезарядку 

вогнегасників, послугу по профілактичному випробуванню та вимірюванню 

електрообладнання у відділі тощо.  

Станом на 01.01.2020 в архівному відділі зберігається 19 фондів, 8385 од. 

зб. документів НАФ. У архівосховищі № 2, де зберігаються документи НАФ за 

рахунок збільшення стелажного обладнання, документи оптимально розміщені. 

Всі документи закартоновано. Фізичний стан документів задовільний. 

Відповідно до Положення про архівний відділ виконавчого комітету 

Роменської міської ради, затвердженого рішенням дев’ятнадцятої сесії 

Роменської міської ради сьомого скликання від 24.11.2016, відділ виконує і 

функції трудового архіву міста.  

Станом на 01.01.2020 у архівному відділі зберігаються документи 

132 ліквідованих підприємств, в т. ч. протягом 2019 року прийнято на 

зберігання документи Окружної виборчої комісії з позачергових виборів 

народних депутатів України 21 липня 2019 року та Первинна профспілкова 

організація Товариства з обмеженою відповідальністю «Ромни-хліб». Загальна 

кількість документів, що не входять до НАФ, становить: з особового складу – 

9103 од. зб. і тимчасового зберігання – 833 од. зб.  

В архівному відділі протягом 2019 року була проведена 

фотодокументальна виставка до 100-річчя проголошення Акта Злуки 
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Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки 

22 січня 2019 року. 

У 2019 році кількість осіб, що працювали у читальному залі архівного 

відділу становила 10 чоловік, з них 2 іноземних громадянина. Серед питань, що 

цікавили запитувачів, слід назвати наступні: надання дозволу на приватизацію 

земельної ділянки, рішення виконкому про дозвіл на будівництво 

господарських будівель та споруд, прибудову до житлових будинків, зміну 

нумерації будинків та інше. Загалом було видано 212 справ користувачам у 

робочій кімнаті архівного відділу. 

У відділ протягом 2019 року надійшло запитів всього: 1050, виконано: 

1050; з них тематичних запитів – 22, майнових – 49, з рекомендацією 

звернутися за можливим місцем знаходження документів – 12; соціально-

правового характеру – 967. Запити громадян виконані в установлені законом 

терміни. Тематика соціально-правових запитів, що переважала у 2019 році: це 

запити про надання архівних довідок щодо нарахування заробітної плати за 

60 місяців для призначення нарахування первинної пенсії та підтвердження 

трудового стажу у ліквідованих підприємствах. У 2019 році працівниками 

архівного відділу виконано 49 запитів на платній основі, а саме, з питань 

власності та майна. 
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