
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

27.01.2021 № 1 

 

м. Суми 

 

засідання колегії  

 

Голова колегії – ОЛІЙНИК Юрій 

Секретар – МАРЧЕНКО Вікторія 

Присутні: члени колегії – Андрющенко Ольга, Гончарова Інна, Картель Олена, 

Кузьміна Наталія, Лободін Ігор, Назаренко Інна, Шевченко Тетяна. 

Запрошені: Грищенко Наталія, головний спеціаліст відділу організаційної, 

кадрової та режимно-секретної роботи 

 

 

Порядок денний: 

 1. Про підсумки роботи за 2020 рік та основні завдання структурних 

підрозділів Державного архіву Сумської області на 2021 рік. 

 Доповідають: керівники структурних підрозділів архіву. 

2. Про використання бюджетних коштів у Державному архіві Сумської 

області за 2020 рік та стан фінансування архіву на 2021 рік. 

Доповідає: Шевченко Тетяна, начальник фінансово-господарського 

відділу. 

 3. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Держархіві та 

архівних установах області за 2020 рік.  

Доповідають: Гончарова Інна, начальник відділу інформації та 

використання документів, Марченко Вікторія, начальник відділу 

організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи.  

4. Про роботу Держархіву області з засобами масової інформації у 

2020 році та план на 2021 рік. 

Доповідає: Гончарова Інна, начальник відділу інформації та використання 

документів.  

 5. Про реорганізацію архівних відділів районних державних адміністрацій 

Сумської області. 

 Доповідає: Олійник Юрій, директор архіву. 
 

1. СЛУХАЛИ:  

Назаренко Інна, заступник директора-начальник відділу зберігання, 

обліку та довідкового апарату, поінформувала про роботу відділу у 2020 році та 

основні заходи із забезпечення збереженості та державного обліку документів 

Національного архівного фонду, створення та розвитку науково-довідкового 
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апарату до документів НАФ, які будуть здійснюватися працівниками відділу 

протягом 2021 року (інформація додається, додатки 1, 2). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарова Інна, начальник відділу інформації та використання 

документів, зазначила, що у 2020 році працівниками відділу проводилися 

заходи, пов’язані з відзначенням знаменних та пам’ятних дат, організовано 

роботу користувачів у читальному залі архіву, виконання запитів громадян.   

У 2021 році планується виконати 4000 запитів громадян і юридичних 

осіб. До ювілейних і пам’ятних дат буде підготовлено 10 он-лайн виставок за 

документами архіву, 3 радіопередачі, 4 публікації. Працівниками відділу будуть 

проводитися лекції, екскурсії та архівні уроки (інформація додається, додаток 

3). 

Кузьміна Наталія, начальник відділу формування НАФ та діловодства, 

доповіла про роботу відділу протягом 2020 року та поінформувала про основні 

завдання на 2021 рік (інформація додається, додаток 4). 

Картель Олена, завідувач сектору ремонту та реставрації архівних 

документів, поінформувала про роботу сектору у 2020 році та основні завдання 

з реставрації, ремонту, оправлення і підшивки документів, які будуть 

здійснюватися працівниками у 2021 році (інформація додається, додаток 5). 

Марченко Вікторія, начальник відділу організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи, доповіла про роботу відділу у 2020 році та основні 

завдання на 2021 рік (інформація додається, додаток 6). 

Лободін Ігор, завідувач сектору технічного обслуговування та охорони, 

сказав, що протягом звітного періоду та у 2021 році працівники відділу 

проводять необхідні роботи з ремонту, забезпечення канцтоварами, охорони та 

технічного обслуговування приміщень архіву в межах можливостей і 

фінансування. 

Олійник Юрій, директор архіву, сказав, що архівом виконані всі 

завдання, які були заплановані на 2020 рік. Пріоритети діяльності Державного 

архіву Сумської області у 2021 році будуть спрямовані на: 

 - організацію формування Національного архівного фонду, здійснення  

контролю за станом діловодства, експертизою цінності та збереженістю 

архівних документів на підприємствах, в установах і організаціях; 

 - організацію діяльності архівних відділів райдержадміністрацій 

новоутворених районів; 

 - організацію зберігання документів в новоутворених об’єднаних 

територіальних громадах; 

 - забезпечення гарантованої збереженості та обліку документів 

Національного архівного фонду; 

 - інформаційне забезпечення  користувачів за їх запитами; 

 - цифровізацію всіх процесів архівної справи та діловодства; 

 - оцифровування документів та створення фонду користування 

документами НАФ в електронній формі; 
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 - популяризацію архівних документів до пам’ятних дат, подій та ювілеїв 

визначних осіб в історії України. 

Оцифрування документів є одним з пріоритетів Державної архівної 

служби і архівів областей на 2021 рік. Держархів області буде здійснювати ці 

заходи власними силами, а також шляхом замовлення послуги з оцифрування 

документів та довідкового апарату у Сумському державному університеті і за 

допомогою співпраці з  американською організацією Family Search. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію про підсумки роботи структурних підрозділів Державного 

архіву Сумської області за 2020 рік взяти до відома. 

2. Схвалити пріоритетні завдання діяльності Державного архіву Сумської 

області на 2021 рік. 

 3. Керівникам структурних підрозділів архіву організовувати у 2021 році 

роботу відповідно до плану розвитку архівної справи в області та забезпечити 

виконання пріоритетних завдань Держархіву області. 

4. Секретарям колегії (Марченко В.А.), науково-методичної ради, 

експертно-перевірної комісії (Трофименко Н.П.) організовувати роботу 

колегіальних та дорадчих органів архіву відповідно до планів. 

5. Керівникам структурних підрозділів архіву подавати звіти про 

виконання планів роботи для узагальнення відділу організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи до 05 квітня 2021 року за І квартал, до 05 липня за 

ІІ квартал, до 05 жовтня за ІІІ квартал, до 10 січня 2022 року за ІV квартал. 

  

2. СЛУХАЛИ:  

Шевченко Тетяна, начальник фінансово-господарського відділу, 

проінформувала про підсумки роботи відділу та використання бюджетних 

коштів у Державному архіві Сумської області за 2020 рік, а також доповіла про 

стан фінансування архіву Сумської області на 2021 рік. Було зазначено, що 

протягом року відділом будуть вжиті заходи щодо забезпечення ефективного і 

економного використання бюджетних асигнувань, матеріальних ресурсів, 

своєчасного нарахування та виплати заробітної плати, проведення розрахунків з 

податків, звірок з дебіторами та кредиторами. Протягом року відділом будуть 

надаватися звіти за місяць, квартал, рік до фінансових і податкових органів, 

своєчасно буде підготовлено бюджетний запит на 2022 рік (інформації 

додаються, додатки 7, 8). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію про використання бюджетних коштів у Державному архіві 

Сумської області за 2020 рік та стан фінансування архіву на 2021 рік взяти до 

відома. 

2. Фінансово-господарському відділу Держархіву Сумської області 

(Шевченко Т.М.) забезпечити виконання Плану заходів щодо дотримання 

фінансової дисципліни та недопущення втрат бюджету по Державному архіву 

Сумської області у 2021 році. 
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 3. Відповідальним особам (Шевченко Т.М., Грищенко Н.І., Лободін І.С.) 

забезпечити контроль за виконанням заходів щодо економного та 

раціонального використання державних коштів, недопущення втрат бюджету у  

Державному архіві Сумської області. 

 4. Працівникам Державного архіву Сумської області забезпечити 

виконання заходів щодо раціонального споживання електричної енергії,  

забезпечення режиму економного використання води в архіві протягом року. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

 Марченко Вікторія, начальник відділу організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи, доповіла про роботу зі зверненнями громадян у 

Державному архіві Сумської області у 2020 році (інформація додається, 

додаток 9). Відповідно до графіку проведення перевірок додержання 

законодавства про звернення громадян та особистого звітування керівників про 

стан цієї роботи (лист Сумської ОДА від 23.12.2020 № 01-49/12649) у липні 

2021 року заплановане особисте звітування директора архіву голові Сумської 

ОДА про роботу зі зверненнями громадян, а також перевірка цього напрямку у 

Держархіві області відділом по роботі зі зверненнями громадян 

облдержадміністрації у серпні 2021 року.  

 Присутніх було також поінформовано про роботу архівних відділів 

міських рад та районних державних адміністрацій із запитами громадян 

(інформація додається, додаток 10).  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Гончарова Інна, начальник відділу інформації та використання 

документів, з інформацією про стан роботи із запитами громадян у Державному 

архіві Сумської області (інформація додається, додаток 11). 

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію про стан роботи із зверненнями громадян в архівних 

установах області у 2020 році взяти до відома. 

 2. Державному архіву Сумської області, архівним відділам районних 

державних адміністрацій і міських рад забезпечити у 2021 році: 

1) проведення відповідно до затверджених графіків особистих прийомів 

громадян; 

2) кваліфікований і своєчасний розгляд звернень громадян, оперативне 

вирішення порушених у них питань. 

 3. Начальникам відділів (Гончарова І.Є., Марченко В.А.) здійснювати  

щокварталу систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян, 

забезпечити щопівроку розгляд на засіданнях колегії стану роботи із 

зверненнями громадян. 

4. Відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи 

забезпечити: 

1) висвітлення на веб-сайті Держархіву області інформації про роботу із 

зверненнями громадян протягом року; 



 5 

2) щоквартальне інформування відділу по роботі зі зверненнями громадян 

апарату Сумської обласної державної адміністрації про проведену архівом 

роботу за цим напрямом; 

3) підготовку аналітичної інформації про стан роботи зі зверненнями 

громадян у Державному архіві області для особистого звітування директора 

архіву перед головою Сумської обласної державної адміністрації до 10 липня 

2021 року; 

4) забезпечити підготовку матеріалів для перевірки відділом по роботі зі 

зверненнями громадян апарату Сумської обласної державної адміністрації до 

01 серпня 2021 року.  

 

4. СЛУХАЛИ:  

 Гончарову Інну, начальника відділу інформації та використання 

документів, про роботу Держархіву Сумської області із засобами масової 

інформації у 2020 році (інформація додається, додаток 12). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Марченко Вікторія, начальник відділу організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи, зазначила, що протягом звітного року працівниками 

архівних відділів районних державних адміністрацій у засобах масової 

інформації опубліковано 14 статей, архівними відділами міськрад підготовлено 

4 публікації до Дня працівників архівних установ, про стан розвитку архівної 

справи у 2020 році, про стан роботи зі зверненнями громадян, до знаменних і 

пам’ятних дат. 

У 2020 році архівним відділом Лебединської РДА по місцевому радіо 

«Світанок» анонсувалися 9 підготовлених виставок архівних документів та 

прозвучала радіопередача, присвячена Дню працівників архівних установ. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію про стан роботи архівних установ області з засобами 

масової інформації взяти до відома. 

2. Відділу інформації та використання документів Держархіву області, 

працівникам архівних відділів у 2021 році здійснювати роботу із засобами 

масової інформації та громадськістю відповідно до планів.  

 3. Відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи 

забезпечувати систематичне висвітлення результатів діяльності Державного 

архіву Сумської області на офіційному веб-сайті архіву та Єдиному 

державному вебпорталі відкритих даних.  

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Олійник Юрій, директор архіву, повідомив, що відповідно до постанови 

Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та 

ліквідацію районів» у Сумській області з 18 районів укрупнено та утворено 

5 нових районів. Відповідно стільки ж буде створено райдержадміністрацій, а, 

отже, й архівних відділів як структурних підрозділів райдержадміністрацій. 
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 Станом на 1 січня 2021 року в Сумській області функціонувало 

18 архівних відділів райдержадміністрацій за кількістю районів. У них 

зберігалося понад 223870 справ із документами Національного архівного 

фонду.  

 Під час реформи припиняються 13 районних державних адміністрацій 

Сумської області, структурними підрозділами яких є відповідні архівні відділи. 

Архівні відділи таких райдержадміністрацій приєднується разом зі своїми 

райдержадміністраціями, що припиняються, до районних державних 

адміністрацій новоутворених районів. У Сумській області утворюються архівні 

відділи Конотопської, Охтирської, Роменської, Сумської та Шосткинської 

райдержадміністрацій. 

Державний архів Сумської області проаналізував відповідно до 

нормативних актів потребу в приміщеннях та кадрах архівних відділів 

новоутворених районних державних адміністрацій у разі приймання документів 

від архівних відділів ліквідованих районних державних адміністрацій. 

Відповідно до вимог Правил роботи архівних установ України, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 та 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за 

№ 584/23116, Положення про умови зберігання документів Національного 

архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 02.03.2015  № 296/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

04 березня 2015 р. за № 250/26695, комплекс приміщень об’єднаного архівного 

відділу має складатися з основних (архівосховища) і допоміжних приміщень 

(робочі кабінети, читальний зал) площею від 500 м2 для виконання 

функціональних завдань архіву щодо зберігання, оброблення, використання 

архівної інформації. Приміщення мають бути обладнанні стелажами з 

загальною протяжністю полиць від 1200 погонних метрів, охоронною, 

протипожежною сигналізацією, забезпечені засобами пожежогасіння.  

Чисельність працівників новоствореного архівного відділу районної державної 

адміністрації має становити не менше 10 осіб. 

 У зв’язку з відсутністю приміщень необхідної площі у адміністративних 

центрах фізично архівні документи залишатимуться на місцях дислокації 

колишніх архівних відділів райдержадміністрацій.  Архівні відділи райдерж-

адміністрацій новоутворених районів здійснюватимуть контроль за архівними 

документами, обліковими документами та довідковим апаратом архівних 

відділів райдержадміністрацій колишніх районів. 

 Держархівом області направлені листи керівникам новоутворених 

райдержадміністрацій про організацію діяльності архівних відділів районних 

державних адміністрацій, збереження штатної чисельності працівників на рівні 

сумарної чисельності працівників архівних відділів районних державних 

адміністрацій, що ліквідуються у межах новоствореного району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Марченко Вікторія, начальник відділу організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи, зазначила, що розширене засідання колегії 
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Держархіву області планується провести 24 березня 2021 року після 

завершення реорганізації архівних відділів. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 1. Інформацію про реорганізацію архівних відділів районних державних 

адміністрацій Сумської області взяти до відома. 

 2. Керівникам структурних підрозділів архіву надавати методичну та 

практичну допомогу в організації діяльності архівних відділів 

райдержадміністрацій. 

 3. Секретарю колегії (Марченко В.А.) організаційно забезпечити 

проведення розширеного засідання колегії 24 березня 2021 року.  

 

  

Голова колегії                                                                      Юрій ОЛІЙНИК 

 

 

Секретар                                                                                Вікторія МАРЧЕНКО 


