
Підсумки роботи відділу інформації та використання документів за  

1 півріччя  2021 року 

        

         Протягом першого півріччя 2021 року виконувались запити: про 

громадянський стан, трудовий стаж, заробітну плату, підтвердження  майнових 

прав, депутатського стажу, про примусову працю у Німеччині (1941-1945 рр.), 

репресії, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав та подальшу 

реабілітацію, а також запити тематичного та генеалогічного характеру.                                                                                                                        

         У першому півріччі 2021 року на виконання до ДАСО надійшло - 2170 

запитів.  Соціально-правового характеру надійшло - 1430, виконано - 1324, із 

них з позитивним результатом - 665, з рекомендацією звернутися за місцем 

знаходження документів - 69. Майнових надійшло - 262 запитів, виконано - 

248, з позитивним результатом -162, з рекомендацією звернутися за місцем 

знаходження документів - 12. 

          У зв’язку з карантинними обмеженнями у І півріччі 2021 року  

особистий  прийом громадян у столі  довідок не  проводився.                              

         На виконання надійшло: тематичних запитів - 293, виконано - 271, з 

позитивним результатом - 109, з рекомендацією звернутися за місцем 

знаходження документі - 3; генеалогічних запитів - 185, виконано - 152, з 

позитивним результатом - 43,  з рекомендацією звернутися за місцем 

знаходження документів -2.      

        Причина негативних відповідей відсутність в архіві документів.                     

        Непрофільні звернення надсилаються за наявністю інформації, а дописувач 

отримує роз’яснення: куди надіслано його запит та рекомендації.  

          Термін виконання запитів з дня надходження і реєстрації - 30 днів. Скарг 

про роботу із зверненнями громадян на адресу Держархіву не надходило.                                                                                                                                    

          14 квітня 2021 року у Сумському регіональному центрі підвищення 

кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування, головний спеціаліст 

відділу інформації та використання документів Ольга Клюєва,  провела он-лайн 

навчання про порядок виконання запитів соціально-правового. 

          Держархівом надаються відповіді консультативно - роз’яснювального 

характеру на звернення громадян надіслані електронною поштою та по 

телефону з питань соціального захисту громадян, генеалогічних досліджень. 

          Підготовлені та демонструвалися на вебсайті архіву, онлайнові 

документальні  виставки: до Дня Соборності України, до Дня пам’яті Героїв 

Крут «Крути: подвиг і трагедія України», до 160-річчя від дня народження 

професора лісової дослідної справи Василя Дмитровича Огієвського, до Дня 

вшанування подвигу учасників революції Гідності та увічнення пам’яті  Героїв 

Небесної сотні «Євромандан. Погляд через призму фотокамери», до 35-ї 

річниці трагедії на Чорнобильський АС  «Чорнобиль-35 років болю», до 76-ї 

річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, до Дня Європи в 

Україні, до 95-річчя від дня народження поета М. Данька «Лицар духу», до 25-

ї річниці  Конституції України.                                                                                            

          Провідним архівістом відділу Людмилою Сорокіною підготовлена та 

прозвучала на Українському радіо радіопередача «Видатний вчений лісової 



справи В. Д.Огієвський». Провідний архівіст відділу Інна Кузьменко взяла 

участь у телесюжеті підготовленому до 65-річчя з дня смерті підполковника 

УНР   М. Харитоненка  Суми:  UA суспільним  телебаченням. Підготовлені та 

опубліковані статті: «Щастя плужить в полі  трудному моїм» до 95-річчя від 

дня народження поета М. Данька, «Видатний вчений лісової дослідної справи 

Василь Дмитрович Огієвський» до 160- річчя від дня народження та 100-річчя 

від дня смерті вченого.                                                                                      

         На виконання наказу Державної архівної служби України від 21.01.2021 № 

17 «Про реалізацію виставкового проєкту до 150-річчя з дня народження Лесі 

Українки» було проведено виявлення документів, надіслані перелік та  цифрові 

копії документів для використання  у  підготовці виставки. Виявлені 

документи, увійшли до експозиції виставки до 150-річчя з дня народження Лесі 

Українки», яка демонструється на вебсайті Укрдержархіву. Були виявлені та 

надані цифрові копії документів для підготовки виставкових проєктів 

Укрдержархіву  «Конституція України-25: хронологія та архівна хроніка» та 

«Народжені вільними».                                                                                  

         У читальному залі в  І  півріччі працювало 172 користувача.   Кількість 

відвідувань користувачами  читального залу - 343.  

          Підготовлено 33 інформації для Укрдержархіву та облдержадміністрації 

про  виконання  заходів з відзначення державних знаменних та пам’ятних дат у  

І півріччі 2021 року. 

          Співробітники відділу  взяли участь у засіданнях колегії, НМР, ЕПК. 

 

 

Начальник відділу                                                                   Інна  ГОНЧАРОВА   


