
Про роботу відділу організаційної, кадрової та  

режимно-секретної роботи за І півріччя 2021 року 

 

За звітний період відділом підготовлено 5 засідань колегії ДАСО, одне з яких – 

розширене. Було розглянуто 15 питань, видано наказ ДАСО від 05.05.2021 

№ 18-ОД про введення в дію рішення колегії Державного архіву Сумської 

області від 16.04.2021 «Про підсумки діяльності архівних установ Сумської 

області у 2020 році та їх завдання на 2021 рік». 

Крім цього відділом підготовлено проекти 10 наказів з основної 

діяльності архіву та 121 наказів з кадрових питань (особового складу).  

Відділом надані пропозиції до плану роботи ОДА на 1-3-й квартали 

2021 року, звіти за ІV квартал 2020 року та 2020 рік. Щотижнево надавалися 

пропозиції до планів роботи голови ОДА та його заступників, інформації до 

порядку денного апаратних нарад облдержадміністрації, плани роботи архіву та 

керівника архіву на тиждень та звіти про роботу за тиждень. Готувалися 

інформації на виконання, розпоряджень голови ОДА, протокольних доручень 

за результатами апаратних нарад. За І півріччя 2021 року працівниками відділу 

підготовлено 250 таких інформацій.  
За звітний період начальником відділу коригувалися тексти інформацій, 

які направлялися на адресу обласної державної адміністрації, Укрдержархіву. 
Для працівників архівних установ, дослідників та відвідувачів постійно 

надавалися консультації безпосередньо в архіві та по телефону. 

Начальник відділу входить до складу ЕПК ДАСО, на участь у роботі ЕПК 

та розгляд матеріалів затрачено 15,5 р.д.  

Провідними архівістами відділу у І півріччі 2021 року на веб-сайті архіву 

оприлюднено 558 інформацій по рубриках та 52 новини на головній сторінці. 

Інформація уточнювалася, коригувалася працівниками відділу. У рубриці 

«Документи онлайн» на вебсайті архіву оприлюднено оцифровані облікові 

картки громадян біржі праці м. Суми періоду тимчасової нацистської окупації 

1941-1943 років, 152 описи справ  установ, підпри-ємств, організацій періоду 

тимчасової нацистської окупації Сумської області 1941-1943 рр., 11 описів 

фонду Р-7641 Управління Служби безпеки України в Сумській області, 

141 метричну книгу та 148 книг реєстрації актів громадянського стану. 

Провідним архівістом Піскуновим О.Б. продовжено створення каталогу записів 

про народження за книгами РАЦС. 
Провідними архівістами відділу здійснюється інформаційне наповнення 

вебсайту підтримується в актуальному стані сторінка у соціальній мережі 

Facebook.  

Провідним архівістом Сафоновою Г.С. підготовлено презентацію для 

розширеного засідання колегії ДАСО. До всеукраїнської бази даних 

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

уродженців та жителів Сумщини за матеріалами позасудових кримінальних 

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

 Головним спеціалістом відділу отримано, організовано виконання 

22 запитів на публічну інформацію. Проведено 5 планових занять з підвищення 

http://daso.archives.gov.ua/images/stories/dostup/acty/nakazy1/2018/nakaz_012.pdf
http://daso.archives.gov.ua/images/stories/dostup/acty/nakazy1/2018/nakaz_012.pdf
http://daso.archives.gov.ua/images/stories/dostup/acty/nakazy1/2018/nakaz_012.pdf


 

 

 

 

2 

фахового рівня співробітників Державного архіву Сумської області. Головним 

спеціалістом підготовлено 6 щомісячних звітів про нормативно-правові акти, 

видані архівом.  

 Організовано та проведено конкурс на заміщення вакантної посади 

спеціаліста режимно-секретного органу архіву. 

Провідним методистом відділу зареєстровано 450 листів вхідної 

кореспонденції, 414 листів вихідної кореспонденції, законвертовано і 

відправлено поштою 1246 листів, довідок на запити громадян. Провідний 

методист веде контрольну картотеку, контролює виконання розпоряджень, 

доручень, листів вищих органів. Провідний методист відділу забезпечує зв’язок 

з Сумською ОДА через систему електронної взаємодії.  

   
 

Начальник відділу 

організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи                                                 Вікторія МАРЧЕНКО                                                  


