
Інформація щодо основних завдань роботи  

відділу зберігання, обліку та довідкового апарату  

на 2021 рік 

 

 Відділ зберігання, обліку та довідкового апарату у 2021 році планує свою 

роботу самостійно за основними напрямками розвитку архівної справи, 

виходячи з виробничої необхідності, наявних ресурсів і можливостей, а також 

відповідно до Правил роботи архівних установ України з урахуванням 

рекомендацій Державної служби архівів України. 

 У плані передбачено: 

- виконання плану заходів на 2021 рік Програми здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2020-2024 роки у Державному 

архіві Сумської області; 

 - виконання завдань і заходів, визначених наказом Міністерства юстиції 

України від 27.11.2017 № 3790/5 «Про затвердження Правил пожежної безпеки 

для архівних установ України»;  

 - вжиття заходів щодо посилення охоронної безпеки архівних приміщень, 

забезпечення надійності експлуатації їх інженерних мереж та комунікацій; 

 - виявлення унікальних документів; 

 

1. Забезпечення збереженості та державний облік документів 

Національного архівного фонду. 

Заплановано закартонувати 1647 од. зб. (із них 39 од. зб. документів 

особового походження).  

У 2021 році продовжиться виконання плану заходів Програми здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2021 рік. 

Планується перевірити наявність 28712 од. зб. на паперовій основі, 2250 од. зб. 

фотодокументів, 39 од. зб. фотодокументів. Буде використано 143,5 роб. днів.  

Протягом 2021 року заплановано переглянути 221 од. зб. особового 

походження з метою виявлення унікальних документів. Планується 

продовжити договір з ПАТ Національна акціонерна страхова компанія 

«Оранта» з страхування 2 унікальних документів, термін дії якого закінчується 

4 листопада 2021 року. 

У 2021 році користувачам для наукової роботи, для виконання запитів 

соціально-правового характеру та інших видів робіт буде видано 17600 од. зб. 

та 2800 описів. На контроль за температурно-вологісним режимом та 

протипожежним станом архівосховищ, виконання заходів з пожежної безпеки, 

обстеження на біоураження архівосховищ і документів заплановано 36 роб. 

днів. 

Заходи з пожежної безпеки містять своєчасне подання відомостей про 

зміну відповідальних за пожежну безпеку у архівосховищах для внесення змін 

до наказів, виконання протипожежних інструкцій, Правил пожежної безпеки 

державних архівних установ України, усунення зауважень, викладених у 

приписах пожежників, підготовку архівосховищ і робочих приміщень до 

роботи у весняно-літній та осіннє-зимовий періоди, проходження інструктажів 

та участь у практичних заняттях з пожежної безпеки (8 роб. дн.) 
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У 2021 році буде продовжено створення основи інформаційної системи 

архіву (електронної версії фондового каталогу). Буде використано 2 роб. дні, 

внесено дані нових фондів та зміни у складі та обсязі  по 73 фондах. При цьому 

4 роб. дні буде використано на уточнення фондової приналежності документів. 

У лютому 2021 року будуть підготовлені «Відомості про зміни у складі та 

обсязі фондів у 2020 році» і проведено уточнення облікових даних.  

Щоквартально перевірятимуться журнали видавання справ із 

архівосховищ, строки повернення документів. 

2. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до 

документів НАФ. 

 У 2021 році буде проведено описування 322 документи особового 

походження (колекція документів археологічних досліджень на території 

Сумщини - Приймак, колекція документів науковців Сумщини - Шеремет). 

Планується затратити 30 роб. дні. 

 Планується продовжити підготовку анотованого алфавітного покажчика 

«Під грифом «таємно» Книга Пам’яті Сумської області. Забуттю не підлягає. 

Том 6. Планується затратити 98 роб. днів. 

 Протягом 2021 року планується провести удосконалення та перероблення 

описів 34 фондів управлінської документації: фонду 747 Сумський повітовий 

суд, 20 фондів періоду Української революції – Р-2564, Р-3052, Р-2443, Р-5567, 

Р-5962, Р-1811, Р-2565, Р-5998, Р-2616, Р-4075, Р-1549, Р-1577, Р-2327, Р-5925, 

Р-4128, Ф.1026, Р-2351, Р-2338, Р-4981, Р-3280; 13 фондів судово-земельних 

комісій - Р-812, Р-4786, Р-4784, Р-4852, Р-1084, Р-1187, Р-1312, Р-4788, Р-4789, 

Р-4904, Р-5697, Р-6051, Р-6061 – загальною кількістю 2281 справа. 

 Введення відомостей до банку даних рішень виконавчих комітетів – 4600. 

 Планується використати 11 роб. днів на проведення каталогізації 

управлінської документації - 300 карток, документів особового походження – 

300 карток та аудіовізуальних документів – 70 карток.  

 60 роб. днів буде витрачено на розгляд описів, номенклатур, актів про 

вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, які надійдуть на 

розгляд ЕПК. 

  3. Формування Національного архівного фонду 

 Планується прийняти на державне зберігання 1647 од. зберігання 

управлінської документації, 39 од. зберігання документів особового 

походження, 70 од. обліку фотодокументів. 

4. Організація роботи державного архіву. 

 Співробітники відділу братимуть участь у засіданнях колегії, науково-

методичної ради,  ЕПК, комісії з контролю за наявністю, станом та розшуком 

документів та інших колегіальних органів, надаватимуть методичну та 

практичну допомогу співробітникам архіву та працівникам інших архівних 

установ з питань діяльності відділу. 

 Корисний фонд робочого часу на рік складає 1738 робочих днів. 

 

 

Заступник директора – 

начальник відділу      Інна НАЗАРЕНКО 


