
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

16.06.2021 № 5 

 

м. Суми 

 

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: Грищенко Наталія, головний спеціаліст відділу організаційної, 

кадрової та режимно-секретної роботи 

 

Порядок денний: 

 1. Про роботу з кадрами та стан виконання в Держархіві  області Закону 

України «Про запобігання корупції».  

Доповідає: Грищенко Наталія, головний спеціаліст відділу організаційної, 

кадрової та режимно-секретної роботи. 

 2. Про проект Закону України «Про Національні архівні інформаційні 

ресурси, управління документацією та архівами». 

 Доповідає: Олійник Юрій, директор архіву. 

 3. Про заходи з оцифрування документів НАФ та довідкового апарату до 

них. 

 Доповідає: Олійник Юрій, директор архіву. 

 4. Про проблемні питання організації діловодства та архівної справи в 

об’єднаних територіальних громадах. 

 Доповідає: Олійник Юрій, директор архіву. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Грищенко Наталія, головний спеціаліст відділу організаційної, кадрової 

та режимно-секретної роботи, проінформувала про роботу з кадрами та стан 

виконання в Держархіві області Закону України «Про запобігання корупції» 

(інформація додається, додаток 1). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Назаренко Інна, заступник директора – начальник відділу зберігання, 

обліку та довідкового апарату, сказала, що у жовтні 2021 року планується 

провести навчання для працівників архівних відділів райдержадміністрацій і 

міських рад за спеціальною короткостроковою програмою «Організація 

діяльності  архівних установ області в умовах адміністративно-територіальної 

реформи» на базі Сумського регіонального центру підвищення кваліфікації. 
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Державний архів Сумської області надав перелік тем навчальних занять, які 

будуть проводити фахівці Держархіву. 

   

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію про роботу з кадрами та стан виконання в Держархіві 

області антикорупційного законодавства взяти до відома. 

 2. Працівникам Держархіву області, залучених до проведення навчань за 

програмою «Організація діяльності  архівних установ області в умовах 

адміністративно-територіальної реформи» забезпечити підготовку матеріалів до 

20 вересня 2021 року. 

  

2. СЛУХАЛИ: 

Олійник Юрій, директор архіву, доповів, що на виконання листа 

Державної архівної служби України від 27.05.2021 № 3168/11-12/0 Державний 

архів Сумської області розглянув проєкт Закону України «Про Національні 

архівні інформаційні ресурси, управління документацією та архівами» та надав 

пропозиції і зауваження до проєкту Закону. Проєкт Закону дуже актуальний і 

необхідний в умовах адміністративно-територіальної реформи, діджиталізації, 

забезпечення відкритості інформації. Текст нового Закону об’ємний і 

деталізований, насичений новими термінами, що ускладнює його сприйняття, 

тому потребує ретельного аналізу і доопрацювання (інформація додається, 

додаток 2). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарова Інна, начальник відділу інформації та використання 

документів, сказала, що Деякі статті проєкту Закону побудовані за правилами 

написання інструкцій, що видаються міністерствами. Це значно ускладнює 

подальше внесення змін до них. Наприклад: У статті 15. Запит на архівну 

інформацію вміщено положення, які детально розписані у Правилах роботи 

архівних установ України, Порядку виконання запитів. 

Марченко Вікторія, начальник відділу організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи, сказала, що у п. 7 статті 20 зазначено, що районні 

управління (відділи) утворюються без статусу юридичної особи. У такому 

випадку вони не будуть мати права створювати експертні комісії, проводити 

експертизу цінності документів, завіряти виконані ними архівні довідки, 

витяги, копії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію про проект Закону України «Про Національні архівні 

інформаційні ресурси, управління документацією та архівами» взяти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Олійник Юрій, директор архіву, поінформував про проведені заходи з 

оцифрування документів у Державному архіві Сумської області. З початку року 

у цифровий формат переведено картки біржі праці м. Суми періоду тимчасової 
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нацистської окупації 1941-1943 рр. (10664 картки), 152 описи справ за фондами 

установ, підприємств, організацій цього періоду. Розпочато оцифровку листів 

громадян Сумщини, примусово вигнаних на роботи до Німеччини у 1941-

1943 роках. Оцифровано 11 описів фонду Р-7641 Управління Служби безпеки 

України в Сумській області.   

На вебсайті архіву оприлюднено цифрові копії 130 метричних книг та 

24 книг реєстрації актів громадянського стану, 163 описів справ, картки 

реєстрації громадян на біржі праці у 1941-1943 роках. 

До електронного каталогу внесено 1380 рішень органів місцевого 

самоврядування Сумської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Назаренко Інна, заступник директора – начальник відділу зберігання, 

обліку та довідкового апарату, сказала, що з метою активізації роботи з 

поповнення всеукраїнської бази даних «Український мартиролог ХХ століття»  

у Держархіві області створено робочу групу у кількості 6 осіб. До бази даних 

«Український мартиролог ХХ століття» внесено відомості про 100 осіб – 

уродженців та жителів Сумщини за матеріалами позасудових кримінальних 

справ про репресії 1920-1950-х років, які зберігаються у Держархіві області. 

Робота триває. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 1. Інформацію про проведені заходи з оцифрування документів НАФ та 

довідкового апарату до них взяти до відома. 

 2. Працівникам Держархіву області продовжити виконання планових 

заходів з переведення у цифровий формат документів Національного архівного 

фонду та довідкового апарату до них. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Олійник Юрій, директор архіву, поінформував про проблемні питання 

організації діловодства та архівної справи в об’єднаних територіальних 

громадах. Відповідно до підпункту 10 пункту «а» частини першої статті 38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить централізоване 

тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі 

документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і 

фізичних осіб на відповідній території. 

З цією метою статтею 31 Закону України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи» передбачено створення у структурі органу місцевого 

самоврядування архівного підрозділу.  

Архівний підрозділ (архів) відповідно до статті 31 Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», Правил організації 

діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року 
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№ 1000/5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 

2015 року за № 736/27181, забезпечує тимчасове зберігання архівних 

документів, що нагромадилися за час діяльності апарату ради та структурних 

підрозділів без статусу юридичної особи, використання відомостей, що 

містяться в цих документах, для службових цілей та захисту прав і законних 

інтересів громадян. Після закінчення граничних термінів зберігання документи, 

внесені до Національного архівного фонду, з архіву ради передаються до 

архівного відділу районної державної адміністрації. 

Згідно з Порядком утворення та діяльності комісій з проведення 

експертизи цінності документів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 08.08.2007 № 1004 (із змінами), для організації та здійснення 

експертизи цінності документів, створених у діяльності ради, створюється 

постійно діюча експертна комісія. 

У зв’язку з цим  необхідно: 

- утворити архівний підрозділ (архів) у апараті ради ОТГ; 

- затвердити положення про підрозділ (архів) відповідно до Типового 

положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та 

організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 

№ 232/5 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р. за 

№ 202/20515; 

- створити експертну комісію у виконкомі ради ОТГ, затвердити 

положення про ЕК та її склад. 

За останньою інформацією у багатьох радах ОТГ ще не створений 

архівний підрозділ або призначено відповідального за архів. Необхідно зібрати 

інформацію з цього питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи 

(Марченко Вікторія) надіслати листи в архівні відділи райдержадміністрацій і 

міських рад щодо надання відомостей про організацію діловодства та архівної 

справи в територіальних громадах, підготувати зведену інформацію з цього 

питання до 15 липня 2021 року. 

 

  

Голова колегії                                                                      Юрій ОЛІЙНИК 

 

 

Секретар                                                                                Вікторія МАРЧЕНКО 


