
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

24.02.2021 № 2 

 

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 стан організації і здійснення внутрішнього контролю у 

Державному архіві Сумської області за 2020 рік. 

Доповідає: Назаренко Інна, заступник директора – начальник відділу 

зберігання, обліку та довідкового апарату. 

2. Про планові заходи із запобігання та протидії корупції в Держархіві 

області на 2021 рік.  

Доповідає: Грищенко Наталія, головний спеціаліст відділу організаційної, 

кадрової та режимно-секретної роботи. 

 3. Про організацію діяльності архівних установ області в умовах 

адміністративно-територіальної реформи. 

 Доповідає: Олійник Юрій, директор архіву 

 

  

1. СЛУХАЛИ:  

 Назаренко Інна, заступник директора-начальник відділу зберігання, 

обліку та довідкового апарату, доповіла про стан організації та здійснення 

внутрішнього контролю у Державному архіві Сумської області у 2020 році  

(інформація додається, додаток 1). Розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 18.12.2021 № 626-ОД затверджено Інструкцію з 

організації внутрішнього контролю в Сумській обласній державній 

адміністрації. Відповідальні особи в структурних підрозділах 

облдержадміністрації, згідно із встановленими формами, подають управлінню 

організаційної діяльності апарату облдержадміністрації щороку: до 31 жовтня – 

Реєстр ідентифікованих ризиків суб’єкта внутрішнього контролю та план для 

реалізації заходів контролю і моніторингу впровадження їх результатів; до 

01 січня року наступного за звітним надають управлінню організаційної 
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діяльності апарату облдержадміністрації звіт про стан функціонування системи 

внутрішнього контролю. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Шевченко Тетяна, начальник фінансово-господарського відділу – 

головний бухгалтер, нагадала, що згідно з розпорядженням голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 18.12.2021 № 626-ОД «Про заходи щодо 

зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за 

використанням державного майна і фінансових ресурсів у Сумській області» зі 

змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 

29.11.2017 № 691-ОД, необхідно здійснювати управління ризиками в нашій 

установі, формування Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу 

впровадження їх результатів, інформувати відділ внутрішнього аудиту 

Сумської обласної державної адміністрації про виконання цих розпоряджень 

щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.  

 Олійник Юрій, директор архіву, зауважив про необхідність і надалі  

забезпечувати належне функціонування системи внутрішнього  контролю  у  

Держархіві області  шляхом здійснення управління ризиками, забезпечення 

цільового та ефективного використання бюджетних коштів та державного 

майна, правильності ведення бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної 

звітності, подання відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної державної 

адміністрації інформацій про виконання Плану з реалізації заходів контролю та 

моніторингу впровадження їх результатів у встановлені терміни. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію про стан організації та здійснення внутрішнього контролю 

у Державному архіві Сумської області за 2020 рік взяти до відома. 

 2. Відповідальним особам (Назаренко І.О., Шевченко Т.М.) забезпечити 

належне функціонування системи внутрішнього  контролю  у  Державному 

архіві Сумської області протягом 2021 року. 

 3. Начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру 

(Шевченко Т.М.) забезпечити щоквартальне подання звітної інформації про 

виконання Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх 

результатів відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної державної 

адміністрації. 

4. Заступнику директора-начальнику відділу зберігання, обліку та 

довідкового апарату (Назаренко І.О.) забезпечити подання управлінню 

організаційної діяльності апарату облдержадміністрації: до 31 жовтня – Реєстр 

ідентифікованих ризиків суб’єкта внутрішнього контролю та план для 

реалізації заходів контролю і моніторингу впровадження їх результатів; до 

01 січня року наступного за звітним – звіт про стан функціонування системи 

внутрішнього контролю. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Грищенко Наталія, головний спеціаліст відділу організаційної, кадрової 

та режимно-секретної роботи, проінформувала про План заходів запобігання та 

протидії корупції в Державному архіві Сумської області на 2021 рік 

(інформація додається, додаток 2). 

   

ВИРІШИЛИ:  

 1. Інформацію про План заходів на 2021 рік із запобігання корупції в 

Держархіві області взяти до відома. 

 2. Працівникам Держархіву області забезпечити безумовне виконання 

законодавства України з метою недопущення випадків його порушення. 

 3. Головному спеціалісту відділу організаційної, кадрової та режимно-

секретної роботи (Грищенко Н.І.) забезпечити виконання заходів щодо 

запобігання і протидії корупції в Державному архіві області, у визначені 

терміни надавати звіти та інформації з цього питання до Укрдержархіву та 

Сумської облдержадміністрації.  

 

3. СЛУХАЛИ: 

Олійник Юрій, директор архіву, поінформував про організацію 

діяльності архівних установ області в умовах адміністративно-територіальної 

реформи. Станом на 24.02.2021 у Сумській області утворено п’ять архівних 

відділів Конотопської, Охтирської, Роменської, Сумської, Шосткинської 

районних державних адміністрацій без статусу юридичної особи публічного 

права. 

Працівники архівних відділів Білопільської, Краснопільської, 

Лебединської районних адміністрацій звільнені із відповідних районних 

державних адміністрацій 18 лютого 2021 року і з 19 лютого 2021 року 

переведені на посади спеціалістів архівного відділу Сумської районної 

державної адміністрації. Працівники архівних відділів Буринської, 

Путивльської райдержадміністрацій звільнені із відповідних районних 

державних адміністрацій 15 лютого 2021 року та переведені на посади 

спеціалістів архівного відділу Конотопської райдержадміністрації. Працівники 

архівних відділів Глухівської, Середино-Будської, Ямпільської районних 

державних адміністрацій будуть переведені в архівний відділ Шосткинської 

районної державної адміністрації з 03 березня 2021 року. Спеціалісти архівних 

відділів Великописарівської та Недригайлівської районних державних 

адміністрацій звільнені із відповідних районних державних адміністрацій 

24 лютого 2021 року і переведені на посади спеціалістів архівних відділів 

Охтирської та Роменської районних державних адміністрацій відповідно. До 

припинення Кролевецької, Липоводолинської, Тростянецької районних 

державних адміністрацій продовжують працювати начальники відповідних 

архівних відділів. 

На теперішній час відбувається процес передавання документів 

Національного архівного фонду від органів державної влади та місцевого 

самоврядування до архівних відділів районних державних адміністрацій, 
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джерелами комплектування яких вони є. Архівними відділами проводиться 

робота щодо упорядкування цих документів та схвалення описів справ 

експертними комісіями архівних відділів і подання описів справ на розгляд 

експертно-перевірної комісії Державного архіву Сумської області. Питання 

щодо упорядкування документів та схвалення описів відповідними 

експертними комісіями перебуває під постійним контролем Державного архіву 

області. 

 На виконання листа Державної архівної служби України від 25.01.2021 

№ 394/11-12/0 директором Державного архіву Сумської області проведені 

консультації з керівництвом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях, керівниками районних 

державних адміністрацій, періодично проводиться моніторинг переліку об’єктів 

оренди щодо наявності приміщень для розміщення укрупнених архівних 

відділів райдержадміністрацій. 

 Держархівом області підготовлений лист до Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях з 

проханням надати інформацію щодо наявності вільних приміщень в 

адміністративних центрах Конотопського, Охтирського, Роменського, 

Сумського, Шосткинського районів для розміщення архівних відділів 

відповідних районних державних адміністрацій. Доповідну записку щодо 

сприяння Державному архіву Сумської області в отриманні інформації про 

приміщення (будівлі), які можна використовувати для розміщення архівних 

відділів районних державних адміністрацій, направлено керівництву Сумської 

обласної державної адміністрації. У зв’язку з відсутністю належних приміщень 

документи НАФ залишатимуться у приміщеннях колишніх архівних відділів 

райдержадміністрацій.  Архівні відділи райдержадміністрацій новоутворених 

районів здійснюватимуть контроль за архівними документами, обліковими 

документами та довідковим апаратом. Архівним відділам райдержадміністрацій 

надіслано форму акта про приймання-передавання справ від однієї архівної 

установи до іншої. 

Держархівом області надіслані листи головам нових РДА про 

необхідність утворення у структурі апарату районної державної адміністрації 

архівного підрозділу (архіву) для тимчасового зберігання архівних документів, 

що нагромадилися за час діяльності апарату районної державної адміністрації 

та структурних підрозділів без статусу юридичної особи, використання 

відомостей, що містяться в цих документах. 

 Держархів області підготував Рекомендації щодо організації 

документування управлінської діяльності органів місцевого самоврядування та 

забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, 

нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших 

правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного 

архівного фонду (схвалено протокол засідання науково-методичної ради 

Держархіву Сумської області від 15.01.2021 № 1). Рекомендації надіслані у 

виконавчі органи територіальних громад. 
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ВИРІШИЛИ:  

 1. Інформацію про організацію діяльності архівних установ області в 

умовах адміністративно-територіальної реформи взяти до відома. 

 2. Державному архіву області постійно проводити моніторинг переліку 

об’єктів оренди щодо наявності приміщень, придатних для розміщення 

об’єднаних архівних відділів районних державних адміністрацій. 

 3. Керівникам структурних підрозділів архіву надавати методичну та 

практичну допомогу з організації діяльності архівних установ області. 

 

  

Голова колегії                                                                      Юрій ОЛІЙНИК 

 

 

Секретар                                                                                Вікторія МАРЧЕНКО 


