
Інформація 

про стан організації і здійснення внутрішнього контролю  

у Державному архіві Сумської області за 2020 рік 

 

 Державний архів Сумської області як розпорядник бюджетних коштів 

організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх 

здійснення згідно з частиною третьою статті 26 Бюджетного кодексу України. 

Основні засади здійснення внутрішнього контролю визначені Кабінетом 

Міністрів України (постанова КМУ від 12.12.2018 № 1062). 

1. Внутрішнє середовище 

Мета діяльності та основні завдання держархіву визначено у Положенні 

про Державний архів Сумської області, затвердженому розпорядженням голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 26.07.2018 № 456-ОД «Про 

затвердження Положення про Державний архів Сумської області». План 

діяльності Державного архіву Сумської області на середньостроковий період 

2019-2021 роки із встановленими стратегічними цілями затверджений 

директором архіву 31.01.2019; стратегічні цілі установи на 2019-2021 роки 

визначені на засіданні робочої групи з вироблення стратегічних напрямів для 

запровадження системи внутрішнього контролю (протокол № 1 засідання 

робочої групи від 29.01.2019). 

У Державному архіві Сумської області сформована структура та чіткий 

розподіл обов’язків, повноважень та відповідальності працівників. 

У 2020 році забезпечено на належному рівні складання бюджетних 

запитів, затвердження кошторисів, організація контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства, організовано процес планування роботи 

структурних підрозділів архіву та здійснено моніторинг виконання планів 

роботи  на засіданнях колегії архіву (протоколи  № 1 від 22.01.2020, № 3 від 

11.03.2020, № 5 від 20.05.2020, № 6 від 10.07.2020, № 9 від 29.10.2020). 

На виконання Антикорупційної програми Сумської обласної державної 

адміністрації на 2020-2021 роки, затвердженої розпорядженням голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 12.08.2020 № 395-ОД,  питання 

про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективності реалізації 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, розглядалися на 

засіданнях колегії раз на півроку (протоколи засідання колегії ДАСО від 

30.06.2020 № 6, від 16.12.2020 № 11). Розгляд нагальних питань, пов’язаних із 

запобіганням і протидією корупції, здійснювався протягом року. На виконання 

п. 2 Антикорупційної програми у Державному архіві Сумської області постійно 

здійснювався аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в 

них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання 

конфлікту інтересів службових осіб архіву. Проводилася постійна превентивна 

робота щодо дотримання норм антикорупційного законодавства в частині 

унеможливлення виникнення конфлікту інтересів у працівників Держархіву, 

роз’яснювальна робота щодо обов’язковості повідомлення про наявність 

конфлікту інтересів та шляхи його врегулювання. 
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На виконання підпункту 3 п. 4 та п. 6 Антикорупційної  програми на 

офіційному вебсайті Держархіву в рубриці «Запобігання проявам корупції» 

інформація періодично переглядалася та оновлювалася. Створені 

безперешкодні умови для отримання від громадськості повідомлень про 

порушення працівниками архіву вимог антикорупційного законодавства, 

зокрема через телефони «гарячої» лінії, офіційний вебсайт та за допомогою 

скриньки «Стоп корупція», що розміщена на першому поверсі архіву корпусу 

№ 1, вул. Садова, 49. 28.02.2020 проведено навчання «Правила етичної 

поведінки» щодо формування єдиного підходу до розуміння правил етичної 

поведінки у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції». 

На засіданні колегії держархіву (протокол № 7 від 26.08.2020), засіданні 

робочої групи з вироблення стратегічних напрямів (протокол № 4 від 

28.12.2020) розглядалися питання щодо діяльність з управління ризиками та 

заходи контролю по них. 

2. Управління ризиками 

 У Державному архіві Сумської області запроваджена діяльність з 

управління ризиками відповідно до Основних засад здійснення внутрішнього 

контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062. Наказом Держархіву 

Сумської області від 15.01.2019 № 12-ОД заступника директора – начальника 

відділу зберігання, обліку та довідкового апарату призначено  відповідальним 

за здійснення координації управління ризиками. План з реалізації заходів 

контролю та моніторингу і впровадження їх результатів в Державному архіві 

Сумської області на 2020 рік розроблено на засіданні робочої групи з 

вироблення стратегічних напрямів для запровадження системи внутрішнього 

контролю, затверджений директором архіву 13.01.2020. 03.04.2020 на засіданні 

робочої групи з вироблення стратегічних напрямів для запровадження системи 

внутрішнього контролю було переглянуто План з реалізації заходів контролю 

та моніторингу і впровадження їх результатів та доповнено новими ризиками. 

На засіданнях робочої групи 16.09.2020, 28.12.2020 обговорювалися проблеми 

та  результати проведених заходів контролю. 

У звітному періоді ідентифіковано основні ризики в діяльності 

Державного архіву Сумської області:  

Порушення температурно-вологісного режиму в архівосховищах;  

Порушення умов зберігання документів НАФ; 

Відсутність сучасних систем зовнішнього відео спостереження; 

Відсутність сучасних автоматичних систем пожежогасіння; 

Ймовірність відхилення фактично виконаних показників бюджетних доходів і 

видатків від запланованих; 

Забезпечення не в повній мірі віддаленого доступу користувачів до документів 

Національного архівного фонду та науково-довідкового апарату; 

Відсутність бази даних рішень виконавчого комітету Сумської міської ради; 

Відсутність оцифрованих карток остарбайтерів та військовополонених (1942-

1945 рр.); 
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Відсутність власного серверу архіву; 

Порушення безперебійної роботи Державного архіву Сумської області в період 

карантину, на етапі виходу з карантину та інші. 

На ризик «Відсутність сучасних систем відеоспостереження у читальних 

залах Державного архіву Сумської області» модернізована система 

відеоспостереження у читальному залі корпусу № 1 ДАСО по вул. Садова, 49; 

На ризик «Відсутність бази даних рішень виконавчого комітету Сумської 

міської ради» організована робоча група по створенню та наповненню бази 

даних (наказ ДАСО від 26.09.2019 № 27-ОД). Протоколом № 4  робочої групи  з 

вироблення стратегічних напрямків від 28.12.2020 даний ризик знято з плану. 

На ризик «Відсутність оцифрованих карток остарбайтерів та 

військовополонених (1942-1945 рр.)» організована робота по оцифруванню 

карток остарбайтерів та військовополонених. Протоколом № 4  робочої групи  з 

вироблення стратегічних напрямків від 28.12.2020 даний ризик знято з плану. 

3. Здійснення заходів контролю 

Державним архівом Сумської області щокварталу розглядалися підсумки 

роботи архівних установ області на засіданнях колегії архіву (протоколи № 1 

від 22.01.2020, № 3 від 11.03.2020, № 5 від 20.05.2020, № 6 від 10.07.2020, № 9 

від 29.10.2020). Підготовлено звіт про роботу архівної установи та виконання 

плану розвитку архівної справи за 2020 рік для Державної архівної служби 

України, звіт про виконання Державним архівом Сумської області плану 

роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2020 рік, затверджений 

керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації 13.01.2021. 

4. Здійснення інформаційного та комунікаційного обміну 

Звернення громадян до Державного архіву області надходять на 

особистих прийомах керівництва архіву,  у столі довідок архіву, засобами 

електронного зв’язку, поштою. Графіки особистого прийому громадян у 

Держархіві області та виїзного прийому громадян керівництвом архіву 

затверджені заступником голови Сумської обласної державної адміністрації 

13 січня 2020 року, розміщені на вебсайті Держархіву області. У Держархіві 

області забезпечено прийом електронних звернень громадян на електронну 

пошту. У рубриці «Звернення громадян» у розділі «Громадянам» на офіційному 

вебсайті архіву (www.daso.archives.gov.ua) оприлюднена електронна адреса 

архіву, надані рекомендації щодо оформлення звернень. У Державному архіві 

діє «гаряча» телефонна лінія за номером (0542) 22 07 90. 

У Державному архіві Сумської області у 2020 році документувалися 

заходи моніторингу та відстежувалися результати впроваджених заходів 

контролю. Питання про діяльність з управління ризиками та заходи контролю, 

виконання планів та завдань структурних підрозділів розглядалися на засіданні 

колегії держархіву (протокол № 7 від 26.08.2020), засіданні робочої групи з 

вироблення стратегічних напрямів (протокол № 4 від 28.12.2020). 

 

Заступник директора - 

начальник відділу       Інна НАЗАРЕНКО 

http://(www.daso.archives.gov.ua/

