
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

24.05.2021                 Суми              № 21-ОД 

 

 

Про внесення змін до складу  

експертно-перевірної комісії  

Державного архіву Сумської області 

 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», Правил роботи архівних установ України, Положення про 

експертно-перевірну комісію Державного архіву Сумської області, 

затвердженого наказом Державного архіву Сумської області від 30.10.2013  

№ 52-ОД (у редакції наказу Державного архіву Сумської області 23.12.2015  

№ 72-ОД), з метою підвищення якісного рівня науково-методичного та 

організаційного забезпечення експертизи цінності документів в Державному 

архіві Сумської області та у зв’язку з кадровими змінами 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до складу експертно-перевірної комісії Державного архіву 

Сумської області, затвердивши її новий склад (додається). 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного архіву Сумської 

області від 04.01.2019 № 3-ОД «Про внесення змін до складу експертно-

перевірної комісії Державного архіву Сумської області». 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

- начальника відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Назаренко І.О. 

 

 

Директор                                                                                    Юрій ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державного архіву 

Сумської області 

24.05.2021 № 21-ОД 

Склад  

експертно-перевірної комісії  

Державного архіву Сумської області 

 

Назаренко Інна 

Олександрівна  

 заступник директора-начальник відділу 

зберігання, обліку та довідкового апарату,  голова 

ЕПК 

Кузьміна Наталія 

Михайлівна 

 начальник відділу формування НАФ та 

діловодства, заступник голови ЕПК  

Трофименко Наталія 

Петрівна 

 провідний архівіст відділу формування НАФ та 

діловодства, секретар ЕПК 

Андрющенко Ольга 

Владиславна 

 провідний архівіст відділу зберігання, обліку та 

довідкового апарату 

Гончарова  

Інна Євгеніївна 

 начальник відділу інформації та використання 

документів 

Гричановська Людмила 

Михайлівна 

 провідний спеціаліст відділу зберігання, обліку та 

довідкового апарату 

Дегтярьов Сергій 

Іванович 

 завідувач кафедри історії Сумського державного 

університету (за згодою) 

Картель Олена 

Миколаївна 

 завідувач сектору ремонту та реставрації 

документів 

Клюєва  

Ольга Олексіївна 

 головний спеціаліст відділу інформації та 

використання документів 

Курилко Світлана 

Олександрівна 

 начальник архівного відділу Сумської міської 

ради (за згодою) 

Марченко Вікторія 

Анатоліївна 

 начальник відділу організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи 

Пєшкова Тетяна 

Олексіївна 

 головний спеціаліст відділу формування НАФ та 

діловодства 

Сорокіна Людмила 

Федорівна 

Стеблянко Тетяна 

Валеріївна 

 провідний архівіст відділу інформації та 

використання документів 

начальник архівного відділу Сумської районної 

державної адміністрації (за згодою) 

Терентьєв  

Владислав Сергійович 

 директор комунального закладу Сумської 

обласної ради Сумський обласний краєзнавчий 

 
 



   

Грек Ольга 

Олексіївна 

 завідувач Сумським обласним державним 

нотаріальним архівом (за згодою) 

 

 

Заступник директора - начальник 

відділу зберігання, обліку та 

довідкового апарату Інна НАЗАРЕНКО 

 

 

 


