
Інформація 

про виконання плану роботи відділом зберігання, 

обліку та довідкового апарату  за І півріччя 2021 року 

 

 Планові завдання за І півріччя 2021 року відділом за основними 

показниками виконані. 

 Співробітникам архіву та дослідникам до читального залу було видано 

8238 од. зберігання (8338 од. зберігання за аналогічний період у 2020 році) на 

паперовій основі. Всі справи вчасно повернуті до архівосховищ. 

При видаванні справ до читального залу протягом звітного періоду 

проведено перевірку 17074 аркушів у справах дорадянського періоду та 

83645 аркушів у справах радянського періоду, пронумеровано 71380 аркушів 

та перенумеровано 48257 аркушів. Видано та укладено 1323 описів.  

У тимчасове користування фондоутворювачам за межами архіву було 

видано 26 справ; оформлені документи згідно з Правилами роботи архівних 

установ України.  

До лабораторії на ремонт та реставрацію документів видано 97 справ.  

Проводилися спостереження за температурою, вологістю та 

протипожежним станом архівосховищ.  

Протягом звітного періоду пошифровано 1748 справ, картонування не 

проводилося через відсутність картонажу, справи пов’язані у в’язки, 

оформлено обкладинки 160 справ із проставлянням архівних шифрів; 

проведено вивірення пофондового топографічного покажчика корпусу №2 

(335 фондів). 

Проводився перегляд 111 документів особового походження на 

предмет виявлення унікальних документів 

 Щодо виконання плану заходів на 2021 рік до Програми здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що 

підлягають включенню до нього,  співробітниками відділу проведена 

перевірка наявності документів НАФ дорадянського періоду – 714 справ, 

радянського періоду – 14516 справи, фотодокументів – 3290 од. зберігання, 

фонодокументів – 39 од. зберігання, оформлені результати перевіряння 

наявності та стану документів: складені аркуші та акти перевіряння 

наявності. 

 До Центрального фондового каталогу було подано «Відомості про 

зміни у складі та обсязі фондів» по 77 фондах (фондової організації), 

складено 22 картки: перескладених 14 карток  та 8 доповнень до карток 

фондів; подано відомості про зміни у складі та обсязі документів нефондової 

організації (фотодокументи). 

Проводилося уточнення крайніх дат діяльності та місцезнаходження 

фондоутворювачів. 

 Протягом І півріччя 2021 року продовжувалося створення основи 

інформаційної системи: внесено доповнення та зміни у складі та обсязі по 

20  фондах, проведена фондова систематизація описів на сайті ДАСО. 
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 Протягом І півріччя 2021 року на державне зберігання (фондової 

організації) прийнято 1748 справ управлінської документації, 39 од. 

зберігання документів особового походження. Всі справи розміщені у 

сховищах. Внесено записи до списку фондів, книг надходження документів, 

оформлені зміни в аркушах фондів та складені нові аркуші фондів, 

оформлені зміни у підсумкових записах описів, покажчиках до аркушів 

фондів, реєстрах описів, книгах руху фондів та документів, електронній базі 

Fonds. Проведена каталогізація та робота з каталогами управлінської 

документації та документів особового походження. Складено, індексовано, 

систематизовано та включено до каталогів 600 тематичних карток. 

 Протягом звітного періоду проведено описування 322 документів 

особового походження колекцій: документів науковців Сумщини 

(Шеремет Л.Г.); археологічних досліджень на території Сумської області 

(Приймак В.В.). 

 Розпочато роботу над т.6 «Книги Пам’яті. Забуттю не підлягає». 

Проведено удосконалення та перероблення 57 описів 56 фондів 

загальною кількістю 1843 од. зб. 

Закінчена робота над оцифруванням карток біржі праці (10664 карток). 

Продовжено роботу по внесенню відомостей до бази даних рішень 

виконавчих комітетів міських та районних рад (1380 рішення). 

У звітному періоді підготовлено список фондів для оцифрування 

документів представниками корпорації FamilySearch – 187 фондів, 

22121 справа, 1 397 085 аркушів. 

Співробітники відділу приймали участь у засіданнях колегії, ЕПК, 

комісії з контролю за наявністю, станом та розшуком документів, 

підвищували фаховий рівень, проводили санітарно-гігієнічні роботи, брали 

участь у виробничих нарадах. 

 

 

Заступник директора –  

начальник відділу        Інна НАЗАРЕНКО 

 


