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Звіт  

про виконання плану роботи Державного архіву Сумської області 

у ІІ кварталі 2022 року 

 
№ 
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 

ХІ. АРХІВНА СПРАВА 

1. Формування Національного архівного фонду 

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

Національного архівного фонду України 
1.  Поповнення 

Національного архівного 

фонду України 

документами з історії 

Сумської області  

Протягом 

кварталу 

Відділ зберігання, 

обліку та довідкового 

апарату 

 

Назаренко І.О. Приймання документів 

Національного архів-

ного фонду на 

державне зберігання 

1000 справ управлін-

ської документації 

На державне збе-

рігання прийнято 

1509 справ управлін-

ської документації 

установ, організацій, 

підприємств області. 
2.  Проведення засідань екс-

пертно-перевірної комісії 

Державного архіву 

Сумської області   

08 та 29 

квітня, 

20 травня,  

17 червня 

Відділ формування 

НАФ та діловодства 

Кузьміна Н.М. Розгляд питань, 

пов’язаних з 

експертизою цінності 

документів 

Проведено 2 засі-

дання ЕПК (27 

травня, 17 червня). 

Схвалено та 
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Національного 

архівного фонду. 

Схвалення та 

погодження описів 

справ – 1000 од.зб., 5 

інструкцій з 

діловодства, положень 

установ, підприємств, 

організацій. 

погоджено описи на 

2245 справ 

постійного зберіг-

ання та 9042 справи 

з кадрових питань, 

20 номенклатур 

справ, 46 актів про 

вилучення для зни-

щення документів,  3 

інструкції з 

діловодства, 1 поло-

ження про архівний 

підрозділ, 2 поло-

ження про експертні 

комісії організацій. 
3.  Проведення експертизи 

цінності документів, що 

зберігаються в архівних 

підрозділах підприємств, 

установ та організацій з 

метою поповнення 

Національного архівного 

фонду України 

документами з історії 

Сумської області 

Протягом 

кварталу 

Відділ формування 

НАФ та діловодства 

Кузьміна Н.М. Здійснення науково-

технічного 

опрацювання та 

упорядкування 

документів на 

договірних засадах: 

управлінської 

документації 

постійного зберігання 

– 200 одиниць 

зберігання; документів 

із особового складу – 

125 одиниць 

зберігання 

Працівниками архіву 

впорядковано на 

договірних засадах 

102 справи постійно-

го зберігання, 59 

справ з кадрових 

питань (особового 

складу). 

 

 

2. Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду 
4.  Забезпечення виконання 

заходів Програми 

здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом 

Протягом 

кварталу 

Відділ зберігання, 

обліку та довідкового 

апарату 

 

Назаренко І.О. Перевіряння 

наявності, стану та 

руху документів 

Національного 

Перевірено наяв-

ність, стан та рух 

4442 справ Націо-

нального архівного 
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документів 

Національного архівного 

фонду в архівних 

установах Сумської 

області на 2020-2024 роки 

архівного фонду: 7000 

одиниць зберігання з 

паперовою основою 

фонду, які зберіга-

ються в архіві. 

Складені акти 

перевіряння. 

5.  Створення страхового 

фонду та фонду 

користування на 

документи та описи справ 

Національного архівного 

фонду  

Протягом 

кварталу 

Директор архіву 
 

Олійник Ю.О. Забезпечення 

збереження доку-

ментної інформації на 

випадок пошкодження 

чи втрати оригіналів 

документів: 

оцифрування 100 

одиниць зберігання та  

описів справ. 

Продовжено ство-

рення фонду кори-

стування на доку-

менти НАФ: оцифро-

вано 364 справи з 

фондів міських 

управ за 1876-1919 

роки, 4 описи справ  

6.  Проведення реставрацій-

них та ремонтних робіт 

документів Національ-

ного архівного фонду  

Протягом 

кварталу 

Сектор ремонту та 

реставрації архівних 

документів 

Картель О.М. Забезпечення збере-

женості 520 справ, 

16382 аркушів 

архівних документів з 

паперовим носієм 

Проведено 

реставрацію та 

ремонт 13350 

аркушів справ 

документів НАФ, 

оправлено та 

підшито 102 справи 

Створення та розвиток довідкового апарату до документів Національного архівного фонду 
7.  Удосконалення науково-

довідкового апарату до 

фондів  

Протягом 

кварталу 

Відділ зберігання, 

обліку та довідкового 

апарату 

 

Назаренко І.О. Перероблення  руко-

писних описів справ з 

метою забезпечення 

користувачам доступу 

до документів 

Національного 

архівного фонду, 

полегшення пошуку 

необхідної інформації 

Проведено удоско-

налення 13 описів 

справ 13 фондів 

дореволюційних 

установ і організацій  

на 600 справ.  

8.  Поповнення тематичного 
каталогу за документами 
архіву для забезпечення 

Протягом 
кварталу 

Відділ зберігання, 

обліку та довідкового 

апарату 

Назаренко І.О. Введення до 
електронного каталогу 
2000 рішень органів 

До електронного 

каталогу внесено 

2775 рішень органів 
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доступу громадян до 
інформації, що міститься 
в архівних документах 

 виконавчої влади та 
місцевого 
самоврядування 
Сумської області 

місцевого самовря-

дування.  

9.  Підготовка доповнення до 

Путівника по фондах 

Державного архіву 

Сумської області 

Протягом 

кварталу 

Відділ організаційної, 

кадрової та режимно-

секретної роботи 

Марченко В.А. Ознайомлення 

громадян зі складом, 

змістом фондів 

установ, підприємств, 

організацій, які 

передали документи 

на зберігання до 

Держархіву області у 

2002-2022 роках 

Підготовлено 

описові статті по 45 

фондах Держархіву 

області 

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 

10. Заходи до річниці 

Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 

06 травня Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення 

громадян з 

достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому  

З 06 травня 2022 р. 

на вебсайті архіву 

експонуються фото-

документальні 

виставки, присвячені 

77-ій річниці 

Перемоги над 

нацизмом у Другій 

світовій війні. 

11. Заходи до Дня пам’яті 

жертв політичних 

репресій  

13 травня Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення 

громадян з 

достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому  

13 травня 2022 року 

на сайті архіву 

розміщено виставку 

документів «Забуттю 

не підлягає». В 

експозиції представ-

лені документи 

органів радянської 

влади, документи з 
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позасудових кримі-

нальних справ 1937-

1938 років та 

документи Галузево-

го архіву Служби 

Безпеки України. 

12. Заходи до Міжнародного 

дня архівів  

09 червня Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення 

громадян з 

достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому  

На вебсайті 

Держархіву області 

відкрито фотодоку-

ментальну виставку 

з історії архівної 

справи на Сумщині, 

а також «архівні 

цікавинки» з фондів 

Державного архіву 

Сумської області про 

видатних уроджен-

ців Сумщини та 

відомих особисто-

стей України  

13. Заходи до 26-ї річниці 

Конституції України  

24 червня Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Ознайомлення 

громадян з 

достовірними 

документальними 

фактами з історії 

області і країни в 

цілому  

27 червня 2022 року 

на вебсайті 

Державного архіву 

Сумської області 

відкрита фотодо-

кументальна вистав-

ка, присвячена 

річниці прийняття 

Конституції України. 

До експозиції 

увійшли історичні 

документи з фондів і 

колекцій Держархіву 

Сумської області, 

https://daso.archives.gov.ua/den-konstytucii-21/
https://daso.archives.gov.ua/den-konstytucii-21/
https://daso.archives.gov.ua/den-konstytucii-21/
https://daso.archives.gov.ua/den-konstytucii-21/
https://daso.archives.gov.ua/den-konstytucii-21/
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центральних 

державних архівів 

України.  

14. Виконання запитів 

громадян за документами, 

які зберігаються у 

Державному архіві 

Сумської області, з метою 

забезпечення законних 

прав та інтересів 

громадян 

Протягом 

кварталу 

Відділ інформації та 

використання 

документів 

Гончарова І.Є. Виконання 350 запитів 

громадян за архівними 

документами 

 

За документами 

НАФ, що 

зберігаються в 

Державному архіві 

Сумської області, 

виконано 345 запитів 

громадян, із них 261 

соціально-правового 

характеру, 23 

майнові запити, 40 

тематичних запитів, 

21 запит генеало-

гічного характеру 

15. Організація віддаленого 

доступу до документів 

Національного архівного 

фонду 

Протягом 

кварталу 

Сектор 

інформатизації та 

оцифрування 

документів 

Піскунов О.Б. Оприлюднення 

оцифрованих 

документів НАФ та 

довідкового  апарату 

до них на офіційному 

вебсайті Держархіву 

області: 175 одиниць 

зберігання.  

У рубриці «Доку-
менти онлайн» на 
вебсайті архіву опри-
люднено 364 справи 
з фондів періоду до 
1917 року,  144 
метричних книг та 
книг реєстрації актів 
громадянського 
стану.  
 

16. Поповнення 

всеукраїнської бази даних 

«Український мартиролог 

ХХ століття» 

Протягом 

кварталу 

Відділ зберігання, 

обліку та довідкового 

апарату 

 

Назаренко І.О. Ознайомлення 

громадян з 

документами про 

уродженців та жителів 

Сумщини, 

репресованих у 1920-

1950-х роках: внесення 

до бази даних 400 

До всеукраїнської 
бази даних 
«Український 
мартиролог ХХ 
століття» внесено 
відомості про 388 
осіб – уродженців та 
жителів Сумщини за 
матеріалами 
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записів 

 

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

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 

17. Проведення засідань 

науково-методичної ради 

Державного архіву 

Сумської області 

Травень 

 

Відділ організаційної, 

кадрової та режимно-

секретної роботи 

Марченко В.А. Розгляд питань 

науково-методичної та 

видавничої роботи 

архіву, схвалення 

тематико-

експозиційних планів 

виставок документів 

На засіданні НМР    
04 травня 2022 р. 
погоджено тематико-
експозиційні плани 
виставок  

18. Проведення засідань 
колегії Державного 
архіву Сумської області 

20 квітня, 
 18 травня, 
22 червня  

 

Відділ організаційної, 

кадрової та режимно-

секретної роботи 

Марченко В.А. Колективне 
обговорення най-
важливіших напрямів 
діяльності архіву та 
погоджене вирішення 
питань, що належать 
до його компетенції  

Проведене  засідання 

колегії Держархіву 

області 22.06.2022. 

Розглянуті підсумки 

роботи Держархіву 

області за І півріччя 

2022 р., питання 

забезпечення збері-

гання документів в 

умовах воєнного 

стану та ін. 

 
 
 

 

 

Начальник відділу організаційної,  

кадрової та режимно-секретної роботи Вікторія МАРЧЕНКО 

 


