
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

21.01.2022               м. Суми              № 3-ОД 

  

 

Про проведення класифікації посад 

державної служби у Державному 

архіві Сумської області  

 

Відповідно до Концепції реформування системи оплати праці державних 

службовців, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 27 травня 2020 року № 622-р, та Методики проведення класифікації посад 

державної служби, затвердженої наказом Національного агентства України з 

питань державної служби від 30 вересня 2020 року № 187-20, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 07 грудня 2020 року № 1219/35502, викладеної в  

новій редакції наказом Національного агентства України з питань державної 

служби від 25 листопада 2021 року № 181-21, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 30 грудня 2021 р. за № 1685/37307  (далі – Методика), 

  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести до 10 березня 2022 року класифікацію посад державної 

служби у Державному архіві Сумської області відповідно до Методики. 

2. Утворити Класифікаційний комітет Державного архіву Сумської 

області, у складі, що додається. 

3. Класифікаційному комітету: 

1) провести перше засідання не пізніше трьох днів після участі у 

відповідному навчанні; 

2) забезпечити надання усім керівникам структурних підрозділів 

Державного архіву Сумської області для заповнення Форму основної 

інформації про посаду державної служби (далі – Форма); 

3) забезпечити проведення класифікації усіх дванадцяти посад державної 

служби  Державного архіву Сумської області, заповнення та погодження 

Форми зведеної  відомості класифікації посад державної служби (далі – 

Відомість) відповідно до Методики; 

4) направити Відомість до Міжрегіонального управління Національного 

агентства України з питань державної служби у Харківській та Сумській 

областях наступного дня після завершення класифікації посад державної 

служби в Державному архіві Сумської області, але не пізніше ніж 11 березня 

2022 року. 



 

4. Керівникам структурних підрозділів Державного архіву Сумської 

області у триденний строк з дня отримання Форми забезпечити її заповнення по 

кожній посаді державної служби відповідного структурного підрозділу, 

узагальнення та направлення секретарю Класифікаційного комітету. 

5. Спостереження за роботою Класифікаційного комітету забезпечити 

начальнику відділу формування НАФ та діловодства Кузьміній Наталії 

Михайлівні, визначеній уповноваженою особою з питань запобігання та 

виявлення корупції на період дії комітету. 

6. Визначити відповідальними: 

відділ організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи за 

організаційне забезпечення діяльності Класифікаційного комітету; 

фінансово-господарський відділ за матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Класифікаційного комітету.  

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор Юрій ОЛІЙНИК 

 

 



 

Додаток до наказу від 21 січня 

2022 року № 3-ОД «Про 

проведення класифікації посад 

державної служби у 

Державному архіві Сумської 

області» 

 

СКЛАД 

Класифікаційного комітету 

 Державного архіву Сумської області 

 

№ Прізвище, власне ім’я Посада  

1. Олійник Юрій Директор Державного архіву Сумської області, 

Голова класифікаційного комітету  

2. Грищенко Наталія Головний спеціаліст відділу організаційної, 

кадрової та режимно-секретної роботи, 

заступник Голови класифікаційного комітету  

3. Пєшкова Тетяна  Головний спеціаліст відділу формування НАФ 

та діловодства, секретар класифікаційного 

комітету 

4. Марченко Вікторія Начальник відділу організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи, член 

класифікаційного комітету 

5.  Назаренко Інна  Заступник директора - начальник відділу 

зберігання, обліку та довідкового апарату, член 

класифікаційного комітету  

6. Сиротенко Катерина Начальник фінансово-господарського відділу - 

головний бухгалтер, член класифікаційного 

комітету 

 

______________ 

 
 


