
Підсумки роботи відділу інформації та використання документів за
2020 та завдання на 2021 рік

Протягом 2020 року виконувались запити: про громадянський стеч, 
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 2020 році на виконання до ДАСО надійшло - 3724 запити, виконано 
3496 запитів, з них: 2349 запитів соціально-правового характеру, з 
позитивним результатом — 1613; 414 майнових запитів, з позитивним 
результатом -  332; тематичних запитів виконано -  274, з позитивним 
результатом -  149; генеалогічних запитів виконано -  232, з позитивним 
результатом -  59; з рекомендацією звернутися за місцем знаходження 
документів — 227.

Кількість звернень громадян на особистому прийомі у столі довідок - 
342. З 12 березня 2020 року у зв’язку з карантином скасовано проведення 
особистого прийому громадян у Державному архіві Сумської області: 
звернення громадян надходили поштою, електронною поштою.

Причина негативних відповідей відсутність в архіві документів.
Непрофільні звернення надсилались за наявністю інформації, а 

дописувач отримував роз’яснення: куди надіслано його запит та
рекомендації.

Термін виконання запитів з дня надходження і реєстрації - ЗО днів. 
Скарг про роботу із зверненнями громадян на адресу Держархіву не 
надходило. Дописувачі: Австралія, Болгарія Білорусь, Ізраїль Росія,
Казахстан, Канада, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, 
Франція, Україна.

В архіві ведеться позачерговий прийом та виконання запитів від жінок, 
яким присвоєно почесне звання України «Мати -  героїня», інвалідів Великої 
Вітчизняної війни, багатодітних сімей, одиноких матерів, Героїв України, 
Героїв Радянського Союзу, ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, я л  
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Особлива увага 
приділяється зверненням до архіву від членів родин військовослужбовців, 
направлених до зони АТО та громадян, які переселилися або були 
переміщені з тимчасово окупованої території та зони АТО. У 2020 році на 
адресу архіву надійшов 1 запит від учасника бойових дій в зоні АТО.

В п’ятиденний термін виконувалися запити від адвокатів та судів. Було 
виконано адвокатських запитів -  91, запитів із судів - 34.

Підготовлені та демонструвалися документальні тематичні онлайн 
виставки: до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, до 75-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, до 24-ї річниці Конституції 
України, до 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України, до 
29-ї річниці незалежності України, до 95-ї річниці заснування Державного 
архіву Сумської області.

Позапланово підготовлені онлайн виставки: до Дня Соборності України,



до Дня вшанування подвигу учасників революції Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної сотні, до Дня Європи, до Дня пам’яті захисників 
України, до Дня партизанської слави, до Дня захисника України, до Дня 
пам’яті жертв Голодоморів.

На сайті Держархіву до знаменних та пам’ятних дат опубліковані 
статті: «З історії табору військовополонених у Конотопі 1941-1945 рр.»,
«Знаковий документ сучасної історії України» (до 30-ї річниці прийняття 
Декларації про державний суверенітет України), «Розвиток архівної справи 
нам Сумщині 20-х-30-х років 20 століття». До знаменних і пам'ятних дат 
підготовлені та прозвучали на Українському радіо: Суми радіопередачі: до 
Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні «З історії табору 
військовополонених у м. Конотоп (1941-1943 рр.)», до 30-ї річниці Декларації 
про державний суверенітет України, до Дня захисників України.

Для студентів І курсу НШ історії, права та міжнародних відносин 
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка 
прочитана лекція та проведені практичні заняття та екскурсія про історію, 
склад та зміст архівних документів.

Був підготовлений інформаційний матеріал про наявність та можливість 
використання документів до 95-ї річниці заснування Державного архіву 
Сумської області. Споживачами інформації були архівні відділи РДА та 
міських рад. Цифрові копії документів надані для науково-експозиційної 
роботи Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська 
столиця» м. Батурин Чернігівської області. Сумському обласному 
краєзнавчому музею надані копії документів стосовно зв’язків Сумщини та 
АР Крим для подальшого використання їх в музейній експозиції. На лист 
Державної архівної служби України проведено виявлення документів для 
інтернет-проекту «Крим-це Україна».

Архівістом 1 категорії Бойко Д.О. були оцифрувані книги РАЦС про 
народження (Суми, Ромни, Конотоп 1942-1943рр., Шостка, Лебедин, 
Охтирка. Білопілля, Краснопілля, Глухів (1919-1943 рр.).

У читальному залі у 2020 році працювало 236 користувачів. Кількість 
відвідувань користувачами читального залу - 589 відвідувань.

На період карантину СОУГО-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.

Співробітники відділу взяли участь у засіданнях колегії, НМР, ЕПК.
Основними завданнями відділу на 2021 рік є:

- здійснення заходів пов’язаних з відзначенням знаменних та пам’ятних дат, 
зокрема: до Дня Соборності України; до дня пам’яті Героїв Крут; до Дня 
Героїв Небесної Сотні; до 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні; до 25-ї річниці Конституції України; до 30-ї річниці 
Незалежності України; до дня захисника України; до 95-річчя від дня 
народження М.М. Данька -  поета, журналіста; до 100-річчя від дня смерті



В.Д. Огієвського, до 85-річчя від дня народження Г.Т. Петрова -  журналіста, 
краєзнавця!.
- виконання тематичних, генеалогічних, майнових та соціально-правових 
запитів громадян;
- організація роботи користувачів у читальному залі.

Планується підготовка документальних виставок: до Дня Соборності 
України; до дня пам’яті Героїв Крут; до Дня Героїв Небесної Сотні; до 76-ї 
річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; до 25-ї річниці 
Конституції України; до 30-ї річниці Незалежності України; до дня захисника 
України; до 95-річчя від дня народження М.М. Данька -  поета, журналіста; 
до 100-річчя від дня смерті В.Д. Огієвського, до 85-річчя від дня народження 
Г.Т. Петрова -  журналіста, краєзнавця.

На ці та інші теми планується підготовка статей, радіопередач, 
ініціативного інформування.

Крім основних видів робіт заплановано проведення архівних уроків, 
лекцій, екскурсій, надання методичної допомоги архівним відділам РДА та 
міських рад по використанню документів архіву до знаменних та пам’ятних 
дат Сумщини на 2021 рік.

Начальник відділу Інна ГОНЧАРОВА


