Про підсумки роботи зі зверненнями та запитами громадян
в архівних відділах райдержадміністрацій
і міських рад Сумської області у 2019 році
У 2019 році працівниками архівних відділів було виконано 19778 запитів.
За звітний період архівними відділами райдержадміністрацій всього
виконано 8518 запитів. З них тематичних запитів виконано 126, з позитивним
результатом – 109; запитів соціально-правового характеру виконано – 4287, з
них – 4127 позитивних; майнових запитів виконано – 4105, з позитивним
результатом – 4030. Кількість виконаних запитів з рекомендацією звернутися за
місцем знаходження документів – 162.
Архівними відділами міських рад всього виконано 11260 запитів. З них
тематичних запитів виконано 221, з позитивним результатом – 215; запитів
соціально-правового характеру виконано – 9740, з них – 9152 позитивних;
майнових запитів виконано – 1299, з позитивним результатом – 1278. Кількість
виконаних запитів з рекомендацією звернутися за місцем знаходження
документів – 190.
Найбільше запитів виконали архівні відділи Путивльської (820),
Глухівської (774), Великописарівської (734), Шосткинської (691), Лебединської
(640), Кролевецької (537) райдержадміністрацій.
Лідерами з надання довідок стали архівні відділи Сумської (4115),
Конотопської (2144), Шосткинської (1253), Лебединської (1076), Роменської
(1050), Глухівської (1004) міських рад. Архівним відділом Охтирської міської
ради виконано 618 запитів.
Особисто за наданням довідок до архівних відділів райдержадміністрацій
звернулося 7395 громадян, до архівних відділів міських рад на особистих
прийомах з питань надання довідок за архівними документами побувало
6561 громадян. Терміни виконання довідок архівними відділами не
порушувалися.
Тематика запитів соціально-правового характеру, виконаних архівними
відділами РДА: підтвердження стажу роботи – 60 %, про заробітну плату –
35 %, інші – 5 %. Тематика запитів соціально-правового характеру, виконаних
архівними відділами міських рад: про заробітну плату – 50 %, підтвердження
стажу роботи – 45 %, інші – 5 %. Основна тематика тематичних запитів,
виконаних архівними відділами, – перейменування та реорганізація установ,
підприємств, організацій.
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На платній основі виконували майнові запити архівні відділи Роменської
міськради, Конотопської та Роменської райдержадміністрацій. Всього у
2019 році архівними відділами РДА виконано 460 запитів з питань
приватизації, надання у власність земельних ділянок, будівель. Архівним
відділом Роменської міської ради виконано 49 таких запитів.
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