
Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської 

області зі зверненнями громадян за І півріччя 2021 р. 

 

Протягом І півріччя 2021 р. Держархівом області було виконано 2832 

запити, з них: 

соціально-правового характеру – 1678 (з позитивним результатом – 

653, з рекомендаціями щодо подальшого звернення – 230),  

біографічних – 818 (з позитивним результатом – 271, з рекомендаціями 

щодо подальшого звернення – 41),  

тематичних – 76 (з позитивним результатом – 27, з рекомендаціями 

щодо подальшого звернення – 6),  

генеалогічних – 43 (з позитивним результатом – 9, з рекомендаціями 

щодо подальшого звернення – 6),  

майнових – 243 (з позитивним результатом – 92, з рекомендаціями 

щодо подальшого звернення – 24). 

За тематикою виконані соціально-правові запити розподіляються таким 

чином: 

- трудовий стаж – 739 

- розмір заробітної плати – 191 

- про громадянський стан – 580 

- проживання на окупованій території – 22 

- перебування на примусових роботах та в полоні у Німеччині – 34 

- репресії, розкуркулення – 82 

- інші (обрання депутатів, народних суддів, нагородження, 

усиновлення тощо) – 30.  

Протягом звітного періоду було виконано 505 запитів іноземних 

громадян. До архіву надійшло 316 непрофільних запитів. 

Через карантин, що продовжується, особистий прийом у столі довідок 

не проводився, запитувачі ретроспективної інформації зверталися до архіву 

поштою й електронною поштою. Консультації громадянам надавалися в 

телефонному режимі. Щочетверга з 10.00 до 13.00 працює «гаряча» 

телефонна лінія, на яку протягом півріччя звернулося 503 громадянина.   

Порушень термінів розгляду звернень громадян не було. 

Поліпшенню організації роботи із зверненнями громадян сприяє 

наявність науково-довідкового апарату до архівних документів; постійне 

його вдосконалення впливає на якість та терміни виконання запитів. У 

Держархіві області створено електронну фондову картотеку, картотеки 

репресованих та розкуркулених громадян, зведений каталог метричних книг 

церков, створюються зведений каталог книг установ ЗАГС, переліки рішень 

виконкомів міськрад і райвиконкомів міст Дніпра та Кривого Рогу, що 

оптимізує пошукову роботу. На вебсайті архіву розміщено путівник по 

фондах архіву, цифрові копії описів, реєстр описів фондів радянського 

періоду і періоду незалежності, каталог метричних книг, перелік фондів 

підприємств та організацій, які знаходяться на зберіганні в архіві та містять 



документи з кадрових питань (особового складу), переліки фондів архівних 

установ області, список фондів архіву, бази даних «Облікові картки 

виселених куркулів та членів їх сімей з Дніпропетровської області», 

«Облікові картки осіб, висланих на спецпоселення». На вебсайті архіву 

розміщуються цифрові копії метричних книг церков.  

На офіційному веб-сайті архіву оприлюднено наказ про роботу 

телефонної «гарячої лінії», графіки особистого прийому громадян 

керівництвом Держархіву області, архівних установ області, перелік запитів, 

що виконує Держархів області, зразки бланків заяв на виконання запитів, 

вимоги до оформлення звернень до архіву, зокрема тих, що надсилаються 

електронною поштою, ціни на роботи та послуги у сфері використання 

архівних документів, наданих на договірних засадах.  


