
Пояснювальна записка 

про виконання плану розвитку архівної справи 

відділом формування НАФ та діловодства 

за І півріччя 2021 року 

 

План роботи відділу виконано за основними показниками. 

Підготовлено до приймання та передано на постійне зберігання  

1211 справ постійного та 10 справ тимчасового зберігання.  

Виконано план з упорядкування справ в обласних організаціях  

списку №1. 

Протягом І півріччя 2021 року упорядковано 2481 справа 

управлінської документації постійного зберігання, 201 справа науково-

технічної документації, 3362 справи тривалого зберігання, 10 справ 

тимчасового зберігання, 49291 справа з кадрових питань (особового складу).  

Працівниками відділу впорядковано на договірних засадах 990 справ 

постійного зберігання, 10 справ тимчасового зберігання, 690 справ з 

кадрових питань (особового складу). 

Силами організацій упорядковано 1395 справ постійного зберігання, 

201 справа науково-технічної документації, 3362 справи тривалого 

зберігання, 48402 справи з кадрових питань (особового складу).  

Приватним підприємцем (ФОП Рідченко) упорядковано 96 справ 

постійного зберігання, 199 справ з кадрових питань (особового складу). 

Станом на 01.07.2021 кількість установ списку № 1- юридичних осіб, 

джерел формування НАФ складає 110 організацій. 

Процент упорядкування становить 43% (по 2018 рік включно 

упорядкували документи 47 організацій). 

Протягом звітного періоду продовжувалася робота з виконання Плану 

заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів НАФ. Протягом І півріччя 2021 року було перевірено 26 фондів, 

кількість перевірених справ становить - 6476 одиниць зберігання. 

За звітний період погоджено 9 положень про експертну комісію;  

3 положення про архівний підрозділ; 8 інструкцій з діловодства, 3 інструкції 

з документування управлінської інформації в електронній формі; 

24 номенклатури справ підприємств, установ і організацій – джерел 

комплектування архіву, з них 2 номенклатури списку №3; 56 актів про 

вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. 

Протягом І півріччя 2021 року проведено 8 комплексних та  

9 тематичних перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та 

архівних підрозділів юридичних осіб – джерел формування НАФ. 

Протягом звітного періоду працівниками відділу проведене первинне 

розбирання документів особового походження: 

- опис первинного розбирання документів ініціативного 

документування - 1 справа 15 документів. Це агітаційна документація з 

чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року (газети, інформаційні 

бюлетені, агітаційні листівки кандидатів).  
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 Провідним архівістом відділу проведено описування фотодокументів 

постійного зберігання на електронних носіях: 

- 1 од.зб. 56 од.обл. - фотодокументи про події в зоні проведення 

антитерористичної операції на тимчасово окупованих територіях у Донецькій 

та Луганській областях, що надійшли від громадського і політичного діяча, 

волонтера Андрія Васильовича Букіна у 2020 році; 

- 1 од.зб. 14 од.обл. - фотодокументи про події в зоні проведення 

антитерористичної операції на тимчасово окупованих територіях у Донецькій 

та Луганській областях, що надійшли від та учасника бойових дій в зоні АТО 

Євенка Олександра Борисовича у 2020 році; 

- 1 од.зб. 11 од.обл. - фотодокументи про кореспондентів - організаторів 

радіомовлення Сумщини , що надійшли від редактора Сумського обласного 

радіо Литв’як Тетяни Григорівни у 2021 році. 

13 та 14 квітня 2021 року на базі Сумського регіонального центру 

підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування, 

відповідальних за ведення діловодства в місцевих радах начальник та 

головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Кузьміна Н.М. 

та Пєшкова Т.О. провели навчання з теми: «Організація діловодства та 

забезпечення збереженості документів у територіальних громадах» в рамках 

спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації. 
12 травня 2021 року начальник відділу взяла участь у нараді при 

керівнику апарату Сумської районної державної адміністрації, на якій було 

визначено основні напрямки роботи архівного відділу Сумського району, 

обговорено проблемні питання та шляхи їх вирішення. 

11 червня 2021 року для новопризначених працівників, 

відповідальних за ведення діловодства та архіву в установах, внесених до 

списку №1 – джерел формування НАФ, проведений семінар з теми: 

«Організація документів в архіві установи». 

02 липня 2021 року начальником відділу було проведене заняття для 

працівників Головного управління ДФС у Сумській області з теми: 

«Формування справ, підготовка справ до передавання на зберігання до 

архівних установ». 

 

 

Начальник відділу                                                             Наталія КУЗЬМІНА 

 

 


