
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

29.04.2020 № 4 

 

м. Суми 

 

засідання колегії  

 

Голова колегії – ОЛІЙНИК Юрій 

Секретар – МАРЧЕНКО Вікторія 

Присутні: члени колегії – Гончарова Інна, Картель Олена, Кузьміна Наталія, 

Лободін Ігор, Назаренко Інна, Шевченко Тетяна. 

Запрошені: Грищенко Наталія, головний спеціаліст відділу організаційної, 

кадрової та режимно-секретної роботи, Піскунов Олексій, провідний архівіст 

відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи. 

 

Порядок денний: 

 1. Про функціонування вебсайту Державного архіву Сумської області. 

  Доповідає: Піскунов Олексій, провідний архівіст відділу організаційної, 

кадрової та режимно-секретної роботи. 

  

 

1. СЛУХАЛИ:  

Піскунов Олексій, провідний архівіст відділу організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи, доповів, що Державний архів Сумської області 

згідно з договором № 5940000070648418 від 07.02.2020 отримував від ПАТ 

«Укртелеком» послугу «Віртуальний виділений сервер», на якому розташовано 

вебсайт Держархіву області: daso.archives.gov.ua (213.186.113.98). З 20 квітня 

2020 року доступ до вебсайту архіву було припинено.  

Оскільки на вебсайті Державного архіву Сумської області розміщена 

обов’язкова  інформація, передбачена Законами України «Про доступ до 

публічної інформації», «Про інформацію», «Про відкритість використання 

публічних коштів» та ін., а також інформація за документами Національного 

архівного фонду для забезпечення прав та інтересів юридичних і фізичних осіб, 

Держархів області терміново звернувся до колцентру ПАТ «Укртелеком» 

(заявка № 58873477) за роз’ясненнями. На звернення Держархів Сумської 

області отримав відповідь, що хостинг ICMP виведено з експлуатації. 

Держархівом Сумської області був направлений лист на ім’я директора 

Сумської філії ПАТ «Укртелеком» від 27.04.2020 № 269/01-28 з проханням 

відновити доступ до сервера, на якому розташовано вебсайт Держархіву 

області: daso.archives.gov.ua,  та надати резервну копію інформації, розміщеної 

на вебсайті архіву (лист додається, додаток 1). 
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ВИСТУПИЛИ:  

 Олійник Юрій, директор архіву, запропонував проконсультуватися з 

фахівцями Центрального державного електронного архіву України щодо 

можливості розміщення вебсайту Державного архіву Сумської області на 

їхньому сервері. 

  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію про призупинення функціонування вебсайту Державного 

архіву Сумської області взяти до відома. 

2. Провідному архівісту відділу організаційної, кадрової та режимно-

секретної роботи (Піскунов О.Б.) до 15 травня 2020 року звернутися за 

консультаціями до  Центрального державного електронного архіву України 

щодо можливості розміщення вебсайту Державного архіву Сумської області на 

їхньому сервері.  

 3. Секретарю колегії (Марченко В.А.) запланувати розгляд питання про 

проведену роботу з відновлення роботи вебсайту Державного архіву Сумської 

області на червень 2020 року. 

 

  

Голова колегії                                                                      Юрій ОЛІЙНИК 

 

 

Секретар                                                                                Вікторія МАРЧЕНКО 


