
ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Директор Державного архіву 

Сумської області 
 

                             Юрій ОЛІЙНИК 

10 січня 2020 року 

 

 

Звіт  

про виконання Державним архівом Сумської області 

плану роботи за 2019 рік 

 
№ 
з/п 

Зміст 
заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальний 
структурний підрозділ 

облдержадміністрації 

Відповідальний 
заступник голови  
(керівник апарату) 
облдержадміністр

ації 

Очікуваний 
результат 

Досягнення 

очікуваного 

результату 

 

1 2 3 4 5 6 7 
АРХІВНА СПРАВА 

1. Управління архівною справою та діловодством 
Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду України 

1. Реставрація та ремонт 

документів з паперовою 

основою   

Протягом 

року 

Сектор ремонту та 

реставрації архівних 

документів 

Картель О.М. Забезпечення фізич-

ного збереження 59462  

аркушів  документів 

НАФ.  

Проведено ремонт 

54962 аркушів та 

реставрацію 4536 

аркушів документів 

НАФ 

2. Оправлення та підшивка 

документів з паперовою 

основою   

Протягом 

року 

Сектор ремонту та 

реставрації архівних 

документів 

 

Картель О.М. Забезпечення фізич-

ного збереження 

1430 справ документів 

НАФ.  

Оправлено та 

підшито 1558 справ 

документів з 

паперовою основою   

3. Консерваційно-

профілактичне 

Протягом 

року 

Сектор ремонту та 

реставрації архівних 

Картель О.М. Забезпечення фізич-

ного збереження доку-

Проведено консер-

ваційно-профілакти-
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

оброблення страхового 

фонду, фото- та відео 

документів, які 

зберігаються в архіві 

документів ментів Національного 

архівного фонду: 

110317 кадрів страхо-

вого фонду, фотодо-

кументів – 2250 од.зб., 

відеодокументів – 69 

од.зб. 

чне оброблення 60 

од.зб. 110317 кадрів 

страхового фонду, 

2250 од.зб. фотодо-

кументів та 69 од.зб. 

відеодокументів 

4. Забезпечення 

достовірних відомостей 

кількісного та якісного 

складу архівних  

фондів 

Протягом 

року 

Відділ зберігання, 

обліку та довідкового 

апарату 

 

Назаренко І.О. Перевіряння 

наявності, стану та 

руху документів 

НАФ: 59775 од. зб. з 

паперовою основою 

Перевірено наяв-

ність, стан та рух 

60256 справ Націо-

нального архівного 

фонду, які зберіга-

ються в архіві. 

Складені акти 

перевіряння. 

5. Поповнення реєстру 

Національного 

культурного надбання  

Протягом 

року 

Відділ зберігання, 

обліку та довідкового 

апарату 

 

Назаренко І.О. Перегляд 300 справ з 

метою виявлення 

унікальних 

документів  

Переглянуто 399 

справ з метою 

виявлення унікаль-

них документів у 

фондах особового 

походження. 

6. Поповнення 

Національного архівного 

фонду України 

документами з історії 

Сумської області  

Протягом 

року 

Відділ зберігання, 

обліку та довідкового 

апарату 

 

Назаренко І.О. Приймання докумен-

тів НАФ на державне 

зберігання 3097 справ 

управлінської 

документації 

На державне збе-

рігання прийнято 

5713 справ управлін-

ської документації, 

845 справ науково-

технічної документа-

ції, 69 справ 

особового поход-

ження, 90 фотодоку-

ментів, 27 справ з 

кадрових питань. 

7. Картонування документів Протягом Відділ зберігання, Назаренко І.О. Забезпечення Проведено перекар-
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

Національного архівного 

фонду   

року обліку та довідкового 

апарату 

 

фізичного збереження 

3097 одиниць 

зберігання документів 

НАФ 

тонування 2455 

од.зб. документів 

НАФ 

8. Страхування 

унікальних документів 

Листопад  

2019 року 

Відділ зберігання, 

обліку та довідкового 

апарату 

 

Назаренко І.О. Захист від втрати   

унікальних 

документів, які 

зберігаються в 

Держархіві області 

04 листопада 2019 р. 

поновлено договір з 

ПАТ Національна 

страхова компанія 

«Оранта» (договір 

№ 83/УБ/1360416 від 

04.11.2019) зі стра-

хування 2 унікаль-

них документів, які 

зберігаються в 

архіві. Загальна 

страхова cума за 

договором становить 

1150.00 грн. 

9. Описування нових 

надходжень  документів  

Протягом 

року 

Відділ зберігання, 

обліку та довідкового 

апарату 

 

Назаренко І.О. Забезпечення доступу  

користувачам до 

нових надходжень 

документів НАФ 

Проведено опису-

вання 69 од. збері-

гання особового 

походження, 90 

одиниць обліку 

фотодокументів. 

10. Створення страхового 

фонду та фонду 

користування на 

документи та описи справ 

Національного архівного 

фонду 

Протягом 

року 

Директор архіву 
 

Олійник Ю.О. Забезпечення збере-

ження документної 

інформації на випадок 

пошкодження чи 

втрати оригіналів 

документів 

Оцифровано 102 

справи по фонду Р-

7720 – Колекція 

документів відділів 

ДРАЦС, 330 описів 

справ. 

11. Проведення зовнішнього 
утеплення фасадів 
будівель архіву 

Протягом 
року 

Директор архіву 
 

Олійник Ю.О. Забезпечення збере-
женості документів 
Національного 

Роботи не 

проводилися через 

відсутність 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

архівного фонду фінансування. 

12. Модернізація системи 
зовнішнього та 
внутрішнього 
відеоспостереження 

Протягом 
року 

Директор архіву 
 

Олійник Ю.О. Забезпечення збере-
женості документів 
Національного 
архівного фонду 

Проводилися роботи 

з поточного ремонту 

камер зовнішнього 

відеоспостереження 

Створення та розвиток довідкового апарату до документів Національного архівного фонду 

13. Поповнення тематичного 
каталогу за документами 
архіву для забезпечення 
доступу громадян до 
інформації, що міститься 
в архівних документах 
 

Протягом 
року 

Відділ зберігання, 

обліку та довідкового 

апарату 

 

Назаренко І.О. Перегляд 200 одиниць 
зберігання управлін-
ської документації, 90 
од. обліку 
фотодокументів. 
Складання 450 карток 
до систематичного 
каталогу. 

Складено 300 карток 

на управлінську 

документацію, 270 

карток на документи 

особового походжен-

ня, 35 карток на 

фотодокументи. 

14. Удосконалення науково-

довідкового апарату до 

фондів  

Протягом 

року 

Відділ зберігання, 

обліку та довідкового 

апарату 

 

Назаренко І.О. Перероблення руко-

писних  описів справ 

на 988 од.зб. з метою 

забезпечення користу-

вачам  доступу до 

документів НАФ, 

полегшення пошуку 

необхідної  інформації 

Проведено удоско-

налення описів 

дореволюційних 

фондів нотаріусів та 

повітових слідчих по 

20 фондах на 1126  

од.зб. 

 
2. Формування Національного архівного фонду 

Поповнення Національного архівного фонду України документами, що мають місцеве значення, проведення експертизи цінності документів 

Національного архівного фонду України 

15. Проведення експертизи 

цінності документів, що 

зберігаються в архівних 

підрозділах підприємств, 

установ та організацій з 

метою поповнення 

Національного архівного 

фонду України 

документами з історії 

Протягом 

року 

Відділ формування 

НАФ та діловодства 

Кузьміна Н.М. Здійснення науково-

технічного опрацю-

вання та упорядкуван-

ня документів на 

договірних засадах: 

управлінської доку-

ментації постійного 

зберігання – 800 

одиниць зберігання; 

Працівниками архіву 

впорядковано на 

договірних засадах 

1571 справу управ-

лінської документа-

ції, 2367 справ з 

кадрових питань 

(особового складу).  



 

 

5 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

Сумської області документів із особо-

вого складу – 300 

одиниць зберігання 

16. Проведення засідань 

експертно-перевірної 

комісії Державного 

архіву Сумської області   

Протягом року 
щомісяця  

Відділ формування 

НАФ та діловодства 

Кузьміна Н.М. Розгляд питань, 
пов’язаних з 
експертизою цінності 
документів: схвалення 
та погодження описів, 
номенклатур справ, 
інструкцій з діловод-
ства, актів про 
вилучення для 
знищення документів 
установ, підприємств, 
організацій 

Проведено 12 засі-

дань експертно-

перевірної комісії  

Держархіву області: 

схвалено описи 

справ  організацій на 

23176 од. зб. 

документів НАФ, 

погоджено описи 

справ з кадрових 

питань на 37603 од. 

зберігання; 213 

номенклатур справ; 

74 інструкції з 

діловодства установ 

і організацій, 284 

акти про вилучення 

документів для 

знищення. 

3. Використання документів Національного архівного фонду 
Інформаційне забезпечення користувачів за їх запитами, всебічне використання документів Національного архівного фонду через виставки, 

читальний зал, оприлюднення відомостей, що містяться в архівних документах через засоби масової інформації 

17. Заходи до 80-річчя 

утворення Сумської 

області  

09 січня Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення грома-

дян з достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому 

09 січня 2019 року 

на сайті Державного 

архіву Сумської 

області у рубриці 

«Виставки» презен-

тована документаль-

на виставка «Доку-

менти архівних 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

фондів про 

утворення Сумської 

області».  

    У читальному залі 

архіву відкрита 

фотодокументальна 

виставка «Сторінки 

історії». 

18. Заходи до Дня 

Соборності України 

18 січня Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення грома-

дян з достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому 

18 січня 2019 року 

до Дня Соборності 

України та 100-річчя 

проголошення Акта 

Злуки УНР та ЗУНР 

у читальному залі 

Держархіву Сумсь-

кої області розгорну-

та фотодокументаль-

на виставка. 

19. Заходи до 74-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у  

ІІ світовій війні  

07 травня  Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення грома-

дян з достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому 

07 травня 2019 року 

у читальному залі 

Держархіву області 

відкрито фотодоку-

ментальну виставку. 

На сайті архіву у 

рубриці «Друга 

світова війна 1939 -

1945 років» опри-

люднені цифрові 

копії актових записів 

про смерть 336-ти 

радянських військо-

вополонених, які 

утримувались та 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

померли у таборі 

військовополонених 

на території м. Коно-

топ Сумської області 

у 1941–1942 роках. 

20. Заходи до 23-ї річниці  

Конституції України 

27 червня  Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення грома-

дян з достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому 

27 червня 2019 року 

в читальному залі 

архіву відкрито 

фотодокументальну 

виставку. 

21. Заходи до 28-ї річниці  

Незалежності України 

23 серпня  Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення грома-

дян з достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому 

23 серпня 2019 року 

у читальному залі 

Державного архіву 

Сумської області 

відкрито фотодоку-

ментальну виставку 

22. Заходи до Дня захисника 

України 

11 жовтня Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення грома-

дян з достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому  

11 жовтня 2019 року 

у читальному залі 

Держархіву області 

відкрито фотодоку-

ментальну виставку.  

23. Заходи до 100 – річчя від 

дня народження Миколи 

Лукаша – перекладача, 

мовознавця 

18 грудня Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення грома-

дян з достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому  

З 18 грудня 2019 р. 

на сайті Держархіву 

у рубриках «Ви-

ставки» та «Презен-

таційні матеріали» 

представлені  доку-

менти, пов’язані з 

життям та творчістю 

Миколи Лукаша 

24. Заходи до Міжнародного Позапланово Відділ інформації та Гончарова І.Є. Ознайомлення гро- 25 січня 2019 року в 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 
дня пам’яті жертв 
Голокосту 

використання 

документів 

мадян з достовірними 
документальними 
фактами з історії 
області і країни в 
цілому  

читальному залі 

Державного архіву 

Сумської області 

розгорнута докумен-

тальна виставка. 

25. Заходи до Дня 
вшанування учасників 
бойових дій на території 
інших держав 

Позапланово Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення гро-
мадян з достовірними 
документальними 
фактами з історії 
області і країни в 
цілому  

14 лютого 2019 року 

у читальному залі 

Державного архіву 

Сумської області 

відкрито докумен-

тальну виставку.  

26. Заходи до Дня 
вшанування подвигу 
учасників Революції 
Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної 
Сотні 

Позапланово Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення гро-
мадян з достовірними 
документальними 
фактами з історії 
області і країни в 
цілому  

20 лютого 2019 року 

у читальному залі 

Державного архіву 

Сумської області 

розгорнуто фотодо-

кументальну вистав-

ку.   

27. Заходи до 80-річчя з дня 
проголошення 
Карпатської України 

Позапланово Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення гро-
мадян з достовірними 
документальними 
фактами з історії 
області і країни в 
цілому  

14 березня 2019 року 

на сайті архіву у 

рубриці «Виставки» 

відкрита докумен-

тальна виставка.  

28. Заходи до Дня пам’яті 
жертв політичних 
репресій 

Позапланово Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення гро-
мадян з достовірними 
документальними 
фактами з історії 
області і країни в 
цілому  

17 травня 2019 року 

у читальному залі та 

на сайті архіву у 

рубриках Виставки 

та Презентаційні 

матеріали розміщені 

виставки архівних 

документів. 

29. Заходи до Дня Європи в 
Україні  

Позапланово Відділ інформації та 

використання 

Гончарова І.Є. Ознайомлення гро-
мадян з достовірними 

18 травня 2019 року 

на сайті Держархіву 
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документів документальними 
фактами з історії 
області і країни в 
цілому  

Сумської області у 

розділі «Виставки» 

розміщені архівні 

матеріали до Дня 

Європи в Україні.  

30. Заходи до Міжнародного 
дня архівів 

Позапланово Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення гро-
мадян з достовірними 
документальними 
фактами з історії 
області і країни в 
цілому  

05 червня 2019 року 

у приміщенні архіву 

відкрито фотодоку-

ментальну виставку, 

у якій представлені 

документи з історії 

створення і розвитку 

архівних установ 

України та 

Сумщини, світлини з 

архівного життя. 

31. Заходи до 360-річчя 
перемоги козацького 
війська в Конотопській 
битві 1659 року 

Позапланово Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення грома-
дян з достовірними 
документальними 
фактами з історії 
області і країни в 
цілому  

02 липня 2019 року 

на сайті Держархіву 

області у рубриці 

«Виставки» розмі-

щена документальна 

виставка. Виставку 

переглянули 230 

користувачів. 

32. Заходи до 75-х роковин 
депортації українців із 
Польщі у 1944-1951 роках 

Позапланово Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення гро-
мадян з достовірними 
документальними 
фактами з історії 
області і країни в 
цілому  

09 вересня 2019 року 

на сайті Державного 

архіву Сумської 

області у рубриці 

«Виставки» презен-

тована докумен-

тальна виставка, 

присвячена 75-м ро-

ковинам депортації 
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українців з Лемків-

щини, Надсяння, 

Холмщини, Півден-

ного Підляшшя, Лю-

бачівщини, Західної 

Бойківщини у 1944-

1951 роках.  

33. Заходи до 75-ї річниці 

вигнання нацистів з 

України 

Позапланово Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення грома-

дян з достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому  

З 24 жовтня 2019 р. 

на веб-сайті Держ- 

архіву області у 

рубриці «Виставки» 

демонструється 

виставка архівних 

документів «Україна 

у полум’ї війни».  

34. Заходи до річниці 

Голодомору 1932-1933 

років в Україні 

Позапланово Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення грома-

дян з достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому  

22 листопада 2019 р. 

в приміщенні Держ-

архіву області роз-

горнута документа-

льна виставка 

«Голодомор 1932-

1933 років на 

Сумщині».  

35. Лекція з теми «Основи 

наукових досліджень» для 

студентів навчально-

наукового інституту 

історії та філософії 

Сумського державного 

педагогічного універси-

тету імені А.С. Макаренка 

Позапланово Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення грома-

дян з роботою архіву, 

достовірними доку-

ментальними фактами 

з історії області і 

країни в цілому 

13 грудня 2019 року 
в читальному залі 
Держархіву області 
начальником відділу 
інформації та вико-
ристання документів 
була прочитана 
лекція, проведені 
практичне заняття та 
екскурсія  

36. Підготовка електронного Протягом Відділ зберігання, Назаренко І.О. Ознайомлення грома- Завершено підготов-
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1 2 3 4 5 6 7 
варіанту Книги Пам’яті 
Сумської області. 
Забуттю не підлягає: 
анотований покажчик. 
Том 5. 
 

року обліку та довідкового 

апарату 

 

дян з достовірними 
документальними 
фактами з історії 
області і країни в 
цілому, книжковою 
продукцією 

ку першої частини 

видання  в електрон-

ному вигляді. 

4. Управління архівною справою та діловодством  

Здійснення організаційно-методичного керівництва та контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства області,  

надання їм методичної та практичної допомоги 

37. Проведення засідань 
колегії Державного архіву 
Сумської області 

Протягом 
 року 

 
 

Відділ організаційної, 

кадрової та режимно-

секретної роботи 

Марченко В.А. Колективне обгово-
рення найважливіших 
напрямів діяльності 
архіву та погоджене 
вирішення питань, що 
належать до його 
компетенції  

Проведено 11 засі-
дань колегії Держ-
архіву області 

38. Засідання науково-
методичної ради 
Державного архіву 
Сумської області 

Раз у квартал Відділ організаційної, 

кадрової та режимно-

секретної роботи 

Марченко В.А. Розгляд питань 

науково-методичної 

та видавничої роботи 

архіву, схвалення 

тематико-експозицій-

них планів виставок 

документів 

Відбулося 4 засідан-

ня НМР архіву з 

питань розгляду і 

погодження темати-

ко-експозиційних 

планів виставок 

архівних документів, 

методичних реноме-

ндацій, підготовле-

них архівом 

39. Проведення комплексних 

перевірок роботи 

архівних відділів 

райдержадміністрацій і 

міських рад області  

щодо виконання 

державної політики у 

сфері архівної справи та 

Протягом 
 року 

Відділ організаційної, 

кадрової та режимно-

секретної роботи 

Марченко В.А. Удосконалення 

роботи архівних 

установ, покращення 

умов зберігання та 

ведення державного 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

Державним архівом 

області здійснено 3 

перевірки архівних 

відділів: Тростянець-

кої РДА,  Конотоп-

ської і Лебединської 

міських рад. За 

результатами переві-
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діловодства рянь складені 

довідки. 

40. Проведення перевірок 

служб діловодства, 

експертних комісій та 

архівних підрозділів 

юридичних осіб – джерел 

формування Національ-

ного архівного фонду  

Протягом  
року 

Відділ формування 

НАФ та діловодства 

Кузьміна Н.М. Проведення перевірок 

з метою удосконален-

ня організації діловод-

ства, ведення архівної 

справи та покращення 

умов зберігання і 

стану збереженості  

документів НАФ на 

підприємствах, в 

установах, рганізаціях 

Проведено 11 комп-
лексних та 12 тема-
тичних перевірок 
організації діловод-
ства та зберігання 
документів в 
обласних установах, 
організаціях, на під-
приємствах. За резу-
льтатами перевірянь 
складені довідки.  

41. Організація та 

проведення семінару з 

підвищення кваліфікації 

працівників служб 

діловодства на тему 

«Проблемні питання в 

проведенні науково-

технічного опрацювання 

документів та складанні 

описів справ установ» 

ІІ квартал  
2019 року 

Відділ формування 

НАФ та діловодства 

Кузьміна Н.М. Забезпечення участі у 

семінарі 

представників 20 

підприємств,  установ, 

організацій, у яких 

утворюються 

документи 

Національного 

архівного фонду, з 

метою удосконалення 

ведення архівної 

справи та діловодства. 

13 вересня 2019 року 
відділом формуван-
ня НАФ та діловод-
ства Державного 
архіву Сумської 
області проведено 
семінар для праців-
ників діловодних 
служб та архівних 
підрозділів обласних 
організацій списку 
№ 1 – джерел 
формування НАФ 
 

42. Лекція для секретарів 

сільських, селищних, 

міських рад, об’єднаних 

територіальних громад 

Позапланово Відділ формування 

НАФ та діловодства 

Кузьміна Н.М. Удосконалення орга-

нізації діловодства, 

ведення архівної 

справи та покращення 

умов зберігання і 

стану збереженості  

документів НАФ 

12 лютого 2019 року 

працівниками архіву 

для секретарів сіль-

ських, селищних, 

міських рад, 

об’єднаних територі-

альних громад була 

прочитана лекція з 
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теми: «Описування 

документів місцевої 

ради. Складання 

номенклатури справ, 

акту про вилучення 

для знищення 

документів, не 

внесених до НАФ». 

43. Участь у проведенні 

семінару-навчання для 

працівників територі-

альних підрозділів 

Управління Державної 

міграційної служби 

України в Сумській 

області  

Позапланово Відділ формування 

НАФ та діловодства 

Кузьміна Н.М. Удосконалення 

ведення архівної 

справи та діловодства 

в архівних підрозділах  

підприємств,  установ, 

організацій області 

28 листопада 2019 р. 
працівниками 
відділу формування 
НАФ та діловодства 
архіву прочитані 
лекції та проведені 
практичні заняття з 
питань дотримання 
вимог до оформлен-
ня справ, що 
підлягають архівно-
му зберіганню.  

 
 
 

 
 

Начальник відділу організаційної,  

кадрової та режимно-секретної роботи Вікторія МАРЧЕНКО 

 


