Про підсумки роботи відділу інформації та використання
документів за 2019 рік
План роботи відділу за основними показниками виконаний.
Був підготовлений інформаційний матеріал про наявність та можливість
використання документів: до 80 - річчя утворення Сумської області, до 100 –
річчя від дня народження М.О. Лукаша – перекладача, мовознавця.
Споживачами інформації були архівні відділи РДА та міських рад, вищі
учбові заклади м. Суми.
Підготовлені та демонструвалися документальні тематичні виставки: до
Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР,
до 80-річчя утворення Сумської області (он-лайн «Документи архівних фондів
про утворення Сумської області», розділ «Презентаційні матеріали», читальний
зал «Сторінки історії»), до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війни, до 23-ї річниці Конституції України, до Дня
незалежності України, до 75-х роковин депортації українців з Лемківщини,
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини 1944-1951рр., до Дня захисника України, до 100 – річчя від дня
народження М.О. Лукаша – перекладача, мовознавця.
Позапланово підготовлені виставки: до Міжнародного дня пам’яті жертв
Голокосту, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав, до Дня вшанування подвигу учасників революції Гідності та увічнення
пам’яті Героїв Небесної сотні, до 80-річчя проголошення Карпатської України,
до Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні, до Дня Європи, до 360річчя перемоги козацького війська в Конотопській битві 1659 року.
На сайті Держархіву до знаменних та пам’ятних дат опубліковані статті:
«Сумська область. Історія утворення», «З історії відзначення Шевченківських
днів», «Депортація, а не добровільна евакуація» - до 75-ї річниці депортації
етнічних українців із Польщі в Україну 1944-1951рр.
Підготовлені та прозвучали на Українському радіо Суми передачі:
«Віртуоз перекладу» до 100 – річчя від дня народження М.О. Лукаша –
перекладача, мовознавця, до Дня захисника України, про он-лайновий доступ
користувачів до пошуку предків. На телеканалі UA СУМИ прозвучало інтерв’ю
директора архіву Ю.Олійника про відкриття виставки до 100-річчя Державного
гербу України «Символ твоєї свободи». У телесюжеті на ТРК «Відікон»
прозвучало інтерв’ю директора архіву щодо презентації монографії Оліцького
В.О. «Блаженні гнані за правду (репресії проти Православної церкви на
Сумщині у 1920–1930-ті роки)».
У 2019 році на виконання до ДАСО надійшло - 4397 запитів. Соціальноправового характеру надійшло - 3397, виконано - 3304, із них з позитивним
результатом - 1662, з рекомендацією звернутися за місцем знаходження
документів - 129. Майнових надійшло - 500 запитів, виконано - 384, з
позитивним результатом - 268, з рекомендацією звернутися за місцем
знаходження документів - 35. Кількість звернень громадян на особистому
прийомі у столі довідок -1451.
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На виконання надійшло: тематичних запитів - 260, виконано -248, з
позитивним результатом - 86, з рекомендацією звернутися за місцем
знаходження документів - 3; генеалогічних запитів - 240, виконано - 230, з
позитивним результатом - 55, частково - позитивним результатом - 7, з
рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів -4.
Причина негативних відповідей відсутність в архіві документів.
Тематична спрямованість запитів соціально – правового характеру, що
надійшли до ДАСО: про підтвердження громадянського стану – 78%, стаж та
заробітна плата - 4%, про підтвердження майнових прав - 11%, інші – 7%;
запитів тематичного характеру: виявлення відомостей фактографічного
характеру - 84%, історії установ, організацій, церков, історичних пам’яток,
адміністративно – територіальний поділ - 16%.
Відповіді на запити громадян надаються згідно документів, які
зберігаються в фондах архіву. Повторні запити та багаторазові звернення за
звітний період до архіву не надходили.
Термін виконання запитів з дня надходження і реєстрації - 30 днів.
Порушення термінів розгляду звернень громадян у 2019 році не було. Скарг
про роботу із зверненнями громадян на адресу Держархіву не надходило.
В архіві ведеться позачерговий прийом та виконання запитів від жінок
яким присвоєно почесне звання України «Мати –героїня», інвалідів Великої
Вітчизняної війни, багатодітних сімей, Героїв України, Героїв Радянського
Союзу, Героїв Соціалістичної праці, учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС. Особлива увага приділяється зверненням до архіву від
членів родин військовослужбовців, направлених до зони АТО та громадян, які
переселилися або були переміщені з тимчасово окупованої території та зони
АТО. Запити від вищевказаних категорій громадян у 2019 році до архіву не
надходили.
На офіційному веб-сайті Держархіву області у розділах «Інформуємо
громадськість» та «Звернення громадян» розміщені графіки прийому громадян
у столі довідок та керівництвом архіву, порядок виконання запитів, зразки
оформлення заяв, перелік запитів, що виконуються безкоштовно та на платній
основі, склад, зміст архівних фондів та електронної бази даних, узагальнені
матеріали про роботу із зверненнями громадян, нормативна база тощо.
Співробітниками відділу було надано відповіді консультативно роз’яснювального характеру на 103 звернення громадян надісланих
електронною поштою та по телефону з питань соціального захисту громадян,
генеалогічних дослідженьід відділів ДРАЦС.
У читальному залі архіву працювало архіву 890 користувачів, кількість
виданих справ - 8260.
Найзапитуваніша тематика досліджень, які проводилися в читальному
залі архіву у 2019 році: Сумщина в період окупації 1941-1943 роки, історія
Сумського обласного інституту післядипломної освіти, історія населених
пунктів Охтирського та Сумського повітів у 18-20 ст., історія Сумського
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району, історія с. Михайлівка Лебединського району Сумської області,
генеалогія.
11 січня 2019 року директор Державного архіву Сумської області
Олійник Ю.О. взяв участь у засіданні круглого столу до 80 – річчя утворення
Сумської області «Сьогодення та історико - культурна спадщина Сумщини»,
яке відбулося в Сумському державному педагогічному університеті
ім. А.С. Макаренка.
18 лютого 2019 року директор Державного архіву Сумської області
Ю. Олійник та головний спеціаліст відділу О. Клюєва
взяли участь у
презентації монографії Оліцького В.О. «Блаженні гнані за правду (репресії
проти Православної церкви на Сумщині у 1920–1930-ті роки)», що відбулася в
обласній універсальній науковій бібліотеці.
13 березня 2019 року у читальному залі архіву відбулася тематична
зустріч з викладачем Сумського державного університету кандидатом
історичних наук Власенком В.М. на тему «Василь Филонович на захисті
Карпатської України» (за матеріалами зарубіжних архівів). У зустрічі взяли
участь студенти юридичного факультету Сумського державного університету
та архівісти.
23 травня 2019 року повідний архівіст Піскунов О.Б. взяв участь у
презентації книги «Легенди Сум» Олександра Кисельова, заслуженого
працівника культури України, члена Національної спілки краєзнавців України,
майстрів народного мистецтва України, директора етнографічного музею
с. Косівщина, яка відбулася в Сумській обласній науковій бібліотеці. Для
написання книги були використані дослідження автора за документами
Державного архіву Сумської області.
13 грудня 2019 року до 130-річчя з дня народження видатного
мистецтвознавця, пам’яткоохоронця, музейного діяча XX століття, доктора
мистецтвознавства, професора Таранушенка С.А. у Державному архіві
Сумської області відбулася публічна лекція сумського архівіста і генеалога
Веніаміна Цибки «Дослідження генеалогії Стефана Андрійовича Таранушенка
за фондами Державного архіву Сумської області» та презентація виданого
харківським дослідником і видавцем Парамоновим А.Ф. збірника наукових
праць «Стефан Андрійович Таранушенко». На заході були присутні викладачі
та
студенти
Сумського
державного
педагогічного
університету
ім. А.С.Макаренка, співробітники архіву, дослідники.
Прочитані 3 лекції, проведені екскурсії та практичні заняття для
студентів І курсу історичного факультету інституту історії та філософії СДПУ
ім. А.С. Макаренка та студентів І курсу денної форми навчання Сумської філії
Харківського національного університету внутрішніх справ. Проведений
архівний урок та екскурсія для учнів 7-го класу КЗ СОР «Обласний ліцейінтернат спортивного профілю «Барса».
Начальник відділу
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