
Звіт 

про виконання плану роботи відділу зберігання, обліку та 

довідкового апарату за 2020 рік 

 

 При плануванні роботи на 2020 рік враховувалися основні напрямки 

розвитку архівної справи, виходячи з виробничої необхідності, наявні 

ресурси і можливості, а також рекомендації Державної архівної служби 

України. 

 Протягом року здійснювалися заходи щодо реалізації Закону України 

«Про Національний архівний фонд та архівні установи», виконання Плану 

заходів на 2020 рік Програми здійснення контролю за наявністю, станом і 

рухом документів НАФ на 2020-2024 роки. Впроваджувалися в практику 

роботи Положення про умови зберігання архівних документів, методика і 

критерії виявлення і включення унікальних документів НАФ до Державного 

реєстру культурного надбання та Правила роботи архівних установ України. 

 

 1.Забезпечення збереженості та державний облік документів 

Національного архівного фонду. 

 

  Через відсутність коштів на закупівлю картонажу картонування не 

проводилося, 2351 справа перекартановано. 

 Користувачам для наукової роботи та у стіл довідок було видано 

16708 справ та 1566 описів. Всі справи та описи повернуті вчасно до сховищ. 

При видачі було проведено перевірку нумерації 208082 аркуш у справах 

радянського періоду та 26640 аркушів у справах дорадянського періоду.  

У тимчасове користування фондоутворювачам за межами архіву було 

видано 72 справи; оформлені документи згідно Правил роботи архівних 

установ України.  

До лабораторії на ремонт та реставрацію документів видано 815 справ 

управлінської документації на паперовій основі; 2250 од. зберігання 

фотодокументів та 69 од. зберігання відеодокументиів пройшли 

консерваційно-профілактичну обробку. 

Протягом звітного року проводився поаркушний та подокументний 

перегляд 330 справ особового походження щодо виявлення унікальних 

документів. Проведена робота позитивних результатів не дала - унікальні 

документи не виявлено. 

Протягом 2020 року продовжувалася робота з перевірки наявності 

документів згідно Плану заходів на 2020 рік Програми здійснення контролю 

за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2020-2024 роки: 

1) загальна кількість перевірених справ з унікальними документами склала – 

2 документи; 

2) загальна кількість перевірених фондів та од. зб. (з паперовим носієм) – 

73 фонди, 48459 од. зб.; 



3) кількість, номери фондів та кількість од. зб. перевірених позапланово 

(документи з паперовим носієм) – 3 фонди: Р-7734, Р-7735, Р-7765; 2020 од. 

зб. (фонди, які не були перевірені за Програмою на 2009-2019 роки); 

4) загальна кількість перевірених фотодокументів – 3103 од. зб.; 

кінодокументи, фонодокументи, відеодокументи не перевірялися; 

5) загальна кількість невиявлених од. зб. протягом звітного року - 9 ( в т.ч. 

вперше – 1, повторно – 8); 

6) загальна кількість перевірених од. зб. та кадрів страхового фонду – 110 од. 

зб., 105066 кадрів. 

У 2020 році було перевірено 2 унікальні документи: Заява О.П. Косач 

(Олени Пчілки) до Української Головнауки про повернення їй садиби з усіма 

будовами у м. Гадяч, яка була націоналізована, Титульний аркуш календаря 

за 1934 рік з посвятою Марини Цвєтаєвої Ваніній Кларі Іванівні. 

Протягом звітного періоду виявлено документи, що потребують: 

1) ремонту – 113 од. зб.;  

2) оправлення або підшивки - 1272 од. зб. 

Щоквартально проводилося вивірення та уточнення облікових 

документів, перевіряння актів видавання документів, книг видавання 

документів. Строки видавання описів, справ та строки користування 

документами у читальних залах держархіву не порушувалися.  

Протягом року проводилися спостереження за температурно-

вологісним режимом, пожежним станом архівосховищ та фізичним станом 

документів.  

Своєчасно подавалися адміністрації архіву відомості про зміну 

відповідальних за пожежну безпеку в архівосховищах для внесення змін до 

наказів, проводилися підготовка архівосховищ та робочих приміщень до 

роботи у весняно-літній та осіннє-зимовий періоди. 

Протягом звітного періоду пошифровано 3352 справи, 

перешифрованно 200 справ. 

 До Центрального фондового каталогу було подано «Відомості про 

зміни у складі та обсязі фондів» по 73 фондах (фондової організації), 

складено 17 карток: карток нових фондів - 3, перескладених карток  та 

доповнень до карток фондів - 14; подано відомості про зміни у складі та 

обсязі документів нефондової організації (фотодокументи). 

При створенні електронної версії фондового каталогу та вивіренні 

облікових документів проводилося уточнення фондової належності 

документів . 

Державним архівом Сумської області було складено договір з ПАТ 

Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» з страхування 2 

унікальних документів (договір 83/УБ/1478701 добровільного страхування 

майна юридичної особи від 05 листопада 2020 року). 

 

 У 2020 році на державне зберігання надійшло 47 частин фондів. Серед 

них – Сумська обласна державна адміністрація, Управління культури і 

туризму, національностей та релігій Сумської облдержадміністрації, Головне 



територіальне управління юстиції у Сумській області, ВАТ Сумський завод 

насосного та енергетичного машинобудування, Сумський національний 

аграрний університет, Сумська митниця Державної фіскальної служби 

України, ДП «Сумська біологічна фабрика», КЗСОР Сумський обласний 

краєзнавчий музей, колекція документів археологічних досліджень на 

території Сумщини, колекція документів науковців Сумщини, КЗКСОР 

Сумський театр драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна.  

 

 У 2020 році документів історико-культурної спадщини, що 

знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що 

стосуються історії України, виявлено не було. 

 

 

2. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до 

документів Національного архівного фонду. 

 

Державним архівом Сумської області у 2020 році проведено  

- описування  документів особового походження (Приймак, Шеремет). 

– 46 справ, 1034 документи;  

- удосконалення та перероблення описів – 31 опис загальною кількістю 

2267 справ.  

- каталогізацію фондів міськрайвиконкомів, які містять інформацію про 

виділення та використання землі, закаталогізовано 200 справ, складено 

300 карток; закаталогізовано 69 од. зберігання фондів особового походження, 

складено 300 карток; проведено каталогізацію фотодокументів, складено 

30 карток. 

Протягом звітного періоду проводилася робота над базою даних рішень 

виконкомів рад. 

У 2020 році було продовжено створення основи інформаційної системи 

архіву (електронної версії фондового каталогу «Архівні фонди України»). 

Внесено зміни у складі та обсязі фондів по 47 фондах. Всього внесено до 

системи 8468 наявних фондів. 

Протягом року співробітники відділу приймали участь в роботі колегії, 

ЕПК, НМР та інших колегіальних органів. Розглядали описи, номенклатури 

справ, акти про вилучення для знищення, надавали методичну та практичну 

допомогу співробітникам архіву та працівникам інших архівних установ з 

питань діяльності відділу. 

 

 

Заступник директора – 

начальник відділу      Інна НАЗАРЕНКО 


