Підсумки роботи відділу інформації та використання документів за
1 півріччя 2020 року
Протягом першого півріччя 2020 року виконувались запити: про
громадянський стан, трудовий стаж, заробітну плату, підтвердження майнових
прав, про участь у партизанському русі, про примусову працю у Німеччині
(1941-1945 рр.), політичні репресії та розкуркулення.
У першому півріччі 2020 року на виконання до ДАСО надійшло –
1711 запитів. Соціально-правового характеру надійшло - 1232, виконано 1165, із них з позитивним результатом - 813, з рекомендацією звернутися за
місцем знаходження документів - 83. Майнових надійшло - 246 запитів,
виконано - 206, з позитивним результатом -173, з рекомендацією звернутися за
місцем знаходження документів - 10.
Кількість звернень громадян на особистому прийомі у столі довідок - 340.
На виконання надійшло: тематичних запитів - 104, виконано - 89, з
позитивним результатом - 42, з рекомендацією звернутися за місцем
знаходження документі - 3; генеалогічних запитів - 129, виконано - 109, з
позитивним результатом - 26, частково - позитивним результатом -1, з
рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів -2.
Причина негативних відповідей відсутність в архіві документів.
Непрофільні звернення надсилаються за наявністю інформації, а дописувач
отримує роз’яснення: куди надіслано його запит та рекомендації.
Термін виконання запитів з дня надходження і реєстрації - 30 днів. Скарг
про роботу із зверненнями громадян на адресу Держархіву не надходило.
Держархівом надаються відповіді консультативно - роз’яснювального
характеру на звернення громадян надіслані електронною поштою та по
телефону з питань соціального захисту громадян, генеалогічних досліджень.
Підготовлені та демонструвалися документальні тематичні виставки: до
Дня Соборності України, Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту
(он-лайн), до Дня вшанування подвигу учасників революції Гідності та
увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні (он-лайн), до 75-ї річниці Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні(он-лайн), До Дня Європи (он-лайн), до 24ї річниці Конституції України (он-лайн).
До 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,
підготовлена та оприлюднена на сайті Держархіву стаття «З історії табору
радянських військовополонених у м. Конотоп 1941-1943 роки».
Підготовлена та прозвучала на обласному радіо радіопередача до Дня
скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні «З історії табору
військовополонених у м. Конотоп (1941-1943 рр.)».
На лист Державної архівної служби України проведено виявлення
документів для інтернет-проекту «Крим-це Україна». Підготовлені цифрові
копії виявлених документів (15 документів) та перелік до них.
Архівістом 1 категорії Бойко Д.О. була оцифрувана 81 книга РАЦС
(Суми, Ромни, Конотоп 1942-1943рр., Шостка, Лебедин, Охтирка 1919-1943
рр.).

У читальному залі в 1 півріччі працювало 183 користувача. Кількість
відвідувань користувачами читального залу - 495.
На період карантину COVID-19 з 06.04.2020 по 24.04.2020 співробітники
відділу працювали за графіками дистанційної роботи. Були розроблені
переліки завдань та надані звіти про виконання завдань дистанційної роботи.
За звітний період було підготовлено 54 інформацій для Укрдержархіву та
Сумської облдержадміністрації про
виконання
заходів з відзначення
державних знаменних та пам’ятних дат у 1 півріччі 2020 року.
Співробітники відділу взяли участь у засіданнях колегії, НМР, ЕПК.
Начальник відділу
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