
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

23.11.2021              м. Суми            № 47-ОД 

 

 

Про затвердження плану - графіку  

проведення перевірянь служб  

діловодства, експертних комісій  

та архівних підрозділів юридичних  

осіб – джерел формування НАФ 

на 2022 рік 

 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», Положення про Державний архів Сумської області, 

затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 26.07.2018 № 456-ОД з метою організації і вдосконалення 

роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів 

юридичних осіб – джерел формування НАФ у зоні комплектування 

Державного архіву Сумської області, надання їм організаційно – методичної 

допомоги 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план - графік проведення перевірянь роботи служб 

діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб – 

джерел формування НАФ на 2022 рік (що додається) та ввести його в дію з 

1 січня 2022 року. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 

формування НАФ та діловодства Кузьміну Н.М. 

 

 

Директор                                                                                     Юрій ОЛІЙНИК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



      ЗАТВЕРДЖЕНО              

                                                                             Наказ Державного архіву  

                                                                             Сумської області  

                                                                             23 листопада 2021 року № 47-ОД 

 

 

План - графік проведення перевірянь роботи служб діловодства, 

експертних комісій та архівних підрозділів 

юридичних осіб – джерел формування НАФ 

на 2022 рік 

 
№ 

з/п 

Назва юридичної особи Тема 

переві-

ряння 

Дата 

переві-

ряння 

Посада,  

П.І.П. перевіряючого 

(их) 

П 

р 

и 

м 

і 

т 

к 

а 

1 2 3 4 5 6 

 комплексні     

1. Комунальний заклад 

культури Сумської 

обласної ради – 

Сумський обласний 

академічний театр драми 

та музичної комедії 

ім.М.С.Щепкіна  

 лютий Кузьміна Н.М.  

2. Комунальний заклад 

Сумської обласної ради 

Сумський обласний 

науково-методичний 

центр культури і 

мистецтв 

 лютий Пєшкова Т.О.  

3. Департамент освіти і 

науки Сумської обласної 

державної адміністрації 

 березень Кузьміна Н.М.  

4. Управління культури 

Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

 березень Пєшкова Т.О  

5. Сумська обласна рада 

 

 

 квітень Кузьміна Н.М.  

 

 



    Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

6. Акціонерне товариство 

«Науково-дослідний і 

проектно-

конструкторський 

інститут атомного та 

енергетичного 

насособудування» 

(ВНДІАЕН) 

 травень Пєшкова Т.О.  

7. Територіальне 

управління Державної 

судової адміністрації в 

Сумській області 

 червень Кузьміна Н.М.  

8. Департамент 

містобудування та 

архітектури Сумської 

обласної державної 

адміністрації  

 серпень Пєшкова Т.О.  

 тематичні     

9. Управління молоді та 

спорту Сумської 

обласної державної 

адміністрації 

стан ор-

ганізації 

діловод-

ства 

січень Щербак Т.П.  

10. Сумська обласна рада 

професійних спілок 

робота 

експерт-

ної 

комісії 

березень Нестеренко З.С.  

11 Творча спілка «Сумська 

обласна організація 

журналістів 

Національної спілки 

журналістів України» 

забезпе-

чення 

збере-

женості 

доку-

ментів 

березень Кузьміна Н.М.  

12. Сумська обласна 

організація ветеранів 

України 

якість 

прове-

дення 

науково-

технічно-

го опра-

цювання 

доку-

ментів 

 

квітень Пєшкова Т.О.  

 



    Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

13. Комунальний заклад 

Сумської обласної ради 

Сумський обласний 

краєзнавчий музей 

стан ор-

ганізації 

діловод-

ства 

травень Пєшкова Т.О.  

14. Комунальний заклад 

культури Сумської 

обласної ради – 

Сумський обласний 

театр для дітей та 

юнацтва 

робота 

експерт-

ної 

комісії 

травень Іншина В.В.  

15. Департамент 

агропромислового 

розвитку Сумської 

обласної державної 

адміністрації 

забезпе-

чення 

збере-

женості 

доку-

ментів 

червень Трофименко Н.П.  

16. Головне управління 

Держпродспоживслужби 

у Сумській області 

якість 

прове-

дення 

науково-

техніч-

ного 

опрацю-

вання 

доку-

ментів 

липень Кузьміна Н.М.  

 

 

Начальник відділу  

формування НАФ та діловодства                                   Наталія КУЗЬМІНА 


