
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  
 

16.04.2021 № 3 

 

м. Суми 

 

розширеного засідання колегії  

 

Голова колегії – ОЛІЙНИК Юрій 

Секретар – МАРЧЕНКО Вікторія 

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

Кузьміна Наталія, Назаренко Інна, Шевченко Тетяна. 

Запрошені: керівники та спеціалісти архівних відділів райдержадміністрацій і 

міських рад, трудових архівів (усього 35 осіб).  

  

 

Порядок денний: 

1. Про підсумки роботи архівних установ Сумської області за 2020 рік та 

їх завдання на 2021 рік. 

Доповідає: Олійник Юрій, директор архіву. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 Олійника Юрія, директора Державного архіву Сумської області, з 

доповіддю про підсумки роботи архівних установ області за 2020 рік та 

завдання на 2021 рік. Визначені пріоритети діяльності Державного архіву 

Сумської області та архівних відділів у 2021 році, які 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; 

 - забезпечення гарантованої збереженості та обліку документів 

Національного архівного фонду; 

 - організацію зберігання документів в новоутворених об’єднаних 

територіальних громадах; 

 - інформаційне забезпечення  користувачів за їх запитами; 

 - цифровізацію всіх процесів архівної справи та діловодства; 

 - оцифровування документів та створення фонду користування 

документами НАФ в електронній формі; 

 - популяризацію архівних документів до пам’ятних дат, подій та ювілеїв 

визначних осіб в історії України (доповідь додається, додаток 1). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кузьміна Наталія, начальник відділу формування НАФ та діловодства, 

акцентувала увагу присутніх на стані упорядкування документів Національного 
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архівного фонду в архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад, були 

надані рекомендації з проведення науково-технічного опрацювання 

управлінської документації та документів з кадрових питань. Архівним 

відділам новоутворених РДА до кінця ІІ кварталу необхідно укласти списки 

юридичних осіб – джерел формування НАФ та подати на розгляд експертно-

перевірної комісії Держархіву області. Архівним відділам міських рад 

рекомендовано переглянути та переукласти свої списки. Було запропоновано 

чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Сумської 

області провести у режимі онлайн за участю працівників архівних відділів. 

Марченко Вікторія, начальник відділу організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи, повідомила, що згідно з планом-графіком 

підвищення кваліфікації держслужбовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування у Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації                

19-20 жовтня 2021 року для працівників архівних відділів РДА і міських рад 

буде проведене навчання за спеціалізованою короткостроковою програмою 

«Організація діяльності архівних установ області в умовах адміністративно-

територіальної реформи». Яке це буде навчання очне чи дистанційне буде 

визначено у жовтні. 

За рекомендацією Державної архівної служби України Держархівом 

області заплановані перевірки новостворених архівних відділів РДА. У 

2021 році це перевірки роботи архівних відділів Конотопської, Охтирської та 

Сумської райдержадміністрацій. 

Юдицька Лідія, начальник архівного відділу Шосткинської районної 

державної адміністрації, запропонувала розглянути можливість надсилання 

документів на розгляд ЕПК Держархіву області в електронному вигляді, 

оскільки такий варіант роботи буде економити час, кошти на поштові витрати 

та дозволить оперативно вносити зміни в описи, акти та номенклатури справ. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Визнати діяльність архівних установ Сумської області у 2020 році 

задовільною. 

 

2. Керівництву Державного архіву Сумської області, керівникам його 

структурних підрозділів забезпечити: 

 1) виконання пріоритетних завдань Державного архіву Сумської області 

на 2021 рік; 

 2) надання консультативно-методичної допомоги з питань архівної 

справи та діловодства; 

 3) співпрацю з райдержадміністраціями та міськими радами щодо 

зміцнення матеріально-технічної бази архівних відділів, у тому числі 

розширення їх площ; 

 4) реалізацію заходів Програми створення страхового фонду документації 

Сумської області на 2020-2022 роки;   

 5) оцифрування документів НАФ та описів справ, оприлюднення їх на 

офіційному вебсайті Держархіву області; 
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6) проведення 19-20 жовтня 2021 року на базі Сумського регіонального 

центру підвищення кваліфікації навчання для працівників архівних відділів 

РДА і міських рад з теми «Організація діяльності архівних установ області в 

умовах адміністративно-територіальної реформи». 

 

3. Керівникам Державного архіву Сумської області, архівних відділів 

районних державних адміністрацій і міських рад забезпечити:  

 1) виконання планів розвитку архівної справи на 2021 рік; 

2) виконання завдань, визначених Програмою здійснення контролю за 

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

 3) приймання на постійне зберігання документів НАФ, що зберігаються 

понад встановлені строки в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел 

комплектування, у т.ч. сільських, селищних, міських рад, що об’єдналися в 

територіальні громади; 

 4) завершення приймання на архівне зберігання виборчої документації з 

місцевих виборів 2020 року; 

 5) контроль за проведенням якісної експертизи цінності документів, 

науково-технічного опрацювання документів НАФ, з кадрових питань з метою 

запобігання їх втрати; 

6) надання методичної допомоги об’єднаним територіальним громадам з 

питань створення архівних установ, організації належного зберігання 

документів Національного архівного фонду та документів з кадрових питань;  

7) організацію тематичних виставок, участь у проведенні «круглих 

столів», конференцій, тематичних теле- і радіопередачах, висвітлення в засобах 

масової інформації та в мережі Інтернет відомостей про документи НАФ, що 

відображають історичні події, пов’язані з пам’ятними датами та ювілеями у 

2020 році;  

8) створення зручних умов доступу користувачів до інформаційних 

ресурсів архівів, у т.ч. віддаленого он-лайн доступу до довідкового апарату та 

документів НАФ; 

 9) вжиття заходів щодо передавання до трудових архівів документів з 

особового складу територіальних громад, що зберігаються в архівних відділах 

райдержадміністрацій; 

 10) архівним відділам новоутворених РДА до кінця ІІ кварталу 2021 року 

забезпечити укладання списків юридичних осіб – джерел формування НАФ та 

подання їх на розгляд експертно-перевірної комісії Держархіву області; 

 11) надання відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи  

Держархіву області звітів про виконання планів роботи архівних відділів за 

І квартал до 05 квітня, за І півріччя – до 05 липня, за І - ІІІ квартали – до 05 

жовтня, за рік – до 05 грудня 2021 року. 

 

 4. Рекомендувати головам районних державних адміністрацій, міським 

головам: 

 1) здійснити заходи із забезпечення надійної експлуатації архівних 

приміщень, дотримання режимів зберігання архівних документів; 
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 2) забезпечити архівні відділи райдержадміністрацій і міських рад 

додатковими приміщеннями для зберігання документів Національного 

архівного фонду. 

  
 

Голова колегії                 Юрій ОЛІЙНИК 

   

 

Секретар колегії                                                                  Вікторія МАРЧЕНКО 
 


