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ПЕРЕДМОВА

У вересні 2017 року виповнюється 100 років від дня створення системи архівних 
установ України.

Окружні архівні управління, історичні архіви, галузеві, центральні архіви, архіви 
областей та їх філіали в районах, районні та міські архіви... Бібліотечно-архівний відділ 
Департаменту мистецтв Генерального секретарства справ освітніх був першим державним 
органом управління архівною справою в Україні.

Протягом століття змінювалися назви архівів, структура, їх підпорядкованість різним 
владним структурам, але їх функція збереження документальних пам’яток для прийдешніх 
поколінь завжди залишалася незмінною. Завдяки копіткій праці архівістів стали доступними 
для нащадків відомості про події сивої давнини, стало можливим відтворити забуті історичні 
факти, поринути у ті далекі часи створення та становлення нашої країни.

Сьогодні систему архівних установ Сумщини становлять Державний архів Сумської 
області, 18 архівних відділів районних державних адміністрацій, 7 архівних відділів міських 
рад, функціонують 5 районних та 3 міські трудові архіви, трудові архіви сільських рад та 
об’єднаних громад, архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій та інші. Всі 
вони, в залежності від напрямку діяльності, виконують власні чи делеговані повноваження із 
забезпечення збереженості, обліку та охорони документів Національного архівного фонду 
України або здійснюють централізоване тимчасове зберігання архівних документів, 
нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин 
юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду.

Працювали і працюють в архівах Сумщини лише віддані справі люди, архівний стаж 
багатьох з них від 20 до 40 років.

Які вони архіви сьогодення -  у цьому інформаційно-довідковому виданні.
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РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: вул. Садова, 49, м. Суми, 40030 (корп. 1) 
вул. Горького, 21/1, м. Суми, 40030 (корп. 2) 
тел./факс (0542) 22 07 90 
тел./факс (0542) 60 95 58 
Е-таі1: агсЬіуе_8т@агсЬ.§оу.иа 
Веб-сайт: ^^^.гїазо.агсЬіуез.доу.иа

Транспорт: корпус 1 - тролейбус № 1, 5, маршрутне таксі 10, 13, 19, 55 (зупинка
«13 школа»)

корпус 2 -  тролейбус № 7, 10 А, 15 А, маршрутне таксі 10, 18, 19, 21, 60 
(зупинка «Палац СМНВО ім. Фрунзе»)

Часи роботи читального залу: понеділок -  четвер 9.00 -  16.00, перша та третя 
п’ятниця кожного місяця з 9.00 до 12.00

Прийомні дні стола довідок: вівторок, четвер 9.00 -  16.00 
Перерва: з 12.00 до 12.45

Директор: Олійник Юрій Олександрович
Заступник директора -  начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату: 
Назаренко Інна Олександрівна

Історична довідка
Історія Державного архіву Сумської області починається з організації у листопаді 

1925 року Сумського окружного архівного управління. Штат складався з чотирьох чоловік: 
завідуючий, інспектор, 2 архівісти.

За роки існування неодноразово змінював свою назву:
- Сумське місцеве архівне управління (з жовтня 1930 року):
- Сумський державний історичний архів (з березня 1932 року);
- Сумський обласний історичний архів (з травня 1939 року);
- Державний архів Сумської області (з квітня 1941 року);
- Сумський обласний державний архів (з 1958 року);
- Державний архів Сумської області (з 1980 року).
Основними напрямками діяльності були: виявлення волосних архівів, архівів 

ліквідованих установ, упорядкування архівних фондів, утилізація матеріалу, робота по 
утворенню газетного фонду.

Спочатку окрархів знаходився в приміщенні окрвиконкому, площа архіву складала
68,2 кв. м. Ще одне приміщення архів одержав разом з архівними матеріалами колишньої 
Головної контори Харитоненка.

У другому півріччі 1927 року Сумському окрархіву було виділено приміщення 
колишнього монастиря по Роменській вулиці, площа якого складала 1043 кв. м., зі 
стелажним обладнанням 1358,2 лінійних метрів. Це дало можливість проводити роботу по 
концентрації архівних матеріалів.

На 1 січня 1929 року до Сумського окружного архівного управління було прийнято 
162 фонди.

У жовтні 1930 року Сумське окружне архівне управління було реорганізоване в 
Сумське місцеве архівне управління. У 1931 році штат архівного управління складався з 
завідуючого управлінням, завідуючого партсекцією, інспектора -  інструктора, двох 
архівістів і прибиральниці.

З 1 березня 1932 року згідно з постановою ВУЦВК від 10 листопада 1931 року 
Сумське місцеве архівне управління було перетворено в Сумський державний історичний
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архів, як науково -  дослідницьку установу. Штат Сумського державного історичного архіву 
складався з директора архіву, завідуючого партсекцією (який одночасно був заступником 
директора), наукового співробітника, інспектора -  інструктора, асистента, двох архівних 
техніків, прибиральниці, вартового.

Сумський державний історичний архів було підпорядковано Харківському обласному 
архівному управлінню. На підставі постанови Центрального архівного управління УРСР про 
порядок концентрації архівних матеріалів в архіви УРСР до Сумського державного 
історичного архіву надходили документальні матеріали Сумського, Білопільського, 
Краснопільського, Лебединського, Миропільського, Тростянецького, Улянівського, 
Буринського, Путивльського районних архівів і Сумського міського архіву.

Відповідно до постанови Президії Верховної Ради УРСР від 16 квітня 1938 року і 
наказу НКВС УРСР від 17 січня 1939 року архівні органи було передано в систему 
Народного комісаріату внутрішніх справ.

В зв’язку з утворенням Сумської області постановою Оргкомітету від 31 травня 
1939 року Сумський державний історичний архів реорганізовано в Сумський обласний 
історичний архів, підпорядкований обласному архівному управлінню НКВС. В архіві 
працювало 16 чоловік, зберігалось 1320 фондів, 268585 одиниць зберігання.

На підставі затвердженого РНК СРСР від 29 березня 1941 року «Положення про 
Державний архівний фонд СРСР і мережу державних архівів» та циркуляра ГАУ НКВС 
СРСР від 1 квітня 1941 року « Про порядок реорганізації республіканських, крайових і 
обласних архівів» Сумський обласний історичний архів було перейменовано на Державний 
архів Сумської області, а державні історичні архіви в мм. Глухів, Конотоп, Ромни 
перетворені на його філіали.

На 1 січня 1941 року в Державному архіві Сумської області було сконцентровано 
1594 фонди, 295227 справ, в Роменському філіалі -  994 фонди, 285979 справ; в 
Конотопському філіалі -  806 фондів, 310057 справ; в Глухівському філіалі -  1107 фондів, 
247116 справ.

Відповідно до постанови РНК СРСР від 6 липня 1941 року робота архіву була 
перебудована з урахуванням умов воєнного часу. Протягом липня і серпня проводилась 
підготовка документів до евакуації. Підлягали евакуації документи фондів міліції, волосних 
ревкомів, комнезамів, партизанських комісій, адмінвідділів, судові та прокурорські 
(кримінальні) справи, фонди дореволюційних поліцейських та жандармських управлінь та 
інші фонди, що мали оперативне значення і вважались набагато ціннішими ніж 
документальні скарби ХУІІ-ХУІІІ століть. Відібрані документи Сумського облархіву 
(246 фондів, 5213 справ) та Глухівського філіалу (10 тюків, 1750 справ) були евакуйовані до 
селища Алга Актюбинської області.

Архівні матеріали Конотопського і Роменського філіалів не були евакуйовані. Ці 
архіви діяли на окупованій території і підпорядковувались міським управам.

За період тимчасової нацистської окупації території Сумської області було знищено 
726405 справ, в тому числі 253272 справи в Сумському обласному архіві, біля 70 тис. справ в 
Конотопському філіалі, біля 85 тис. справ в Роменському філіалі. Документальна база 
філіалу в м. Глухові загинула повністю за виключенням невеликої кількості фондів, які були 
евакуйовані.

Після звільнення частини території Сумщини вже з 8 по 31 серпня 1943 року в 
Миропіллі було зібрано 13 фондів, 696 справ. До 1 жовтня 1943 року в архіві нараховувалось 
45 фондів на 1905 справ.

У вересні відновили свою роботу Роменський і Конотопський філіали. Відновити 
роботу Глухівського філіалу не було можливості, так як будинок було повністю зруйновано.

У квітні 1945 року були реевакуйовані документи архіву з с. Алга. Після війни архів 
було розташовано в напівпідвальному приміщенні з вогкими кімнатами, без водяного 
опалення. Його площа складала 175 кв. м, стелажні площі -  250 погонних метрів, обсяг 
документів -  896 фондів на 40590 справ. Штат архіву складався з 18 чоловік.
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В 1958 році Державний архів області було перейменовано в Сумський обласний 
державний архів.

В 1960 році, в період політичної відлиги, відповідно до постанови ЦК Компартії 
України і Ради Міністрів УРСР від 11 квітня 1960 року архівні установи були виведені із 
системи МВС УРСР і підпорядковані Раді Міністрів УРСР. 30 червня 1960 року Сумський 
обласний державний архів було підпорядковано архівному відділу виконкому Сумської 
обласної ради депутатів трудящих.

У грудні 1969 року було введено в експлуатацію нове приміщення архіву місткістю
1,2 млн. справ, площею 2465 кв. м., із стелажним обладнанням 12400 погонних метрів. Це 
дало можливість протягом 1971-1972 років ліквідувати філіали архіву області в Конотопі та 
Ромнах, сконцентрувати в одному місці весь комплекс архівних документальних джерел з 
історії краю та створити оптимальні умови для їх зберігання та всебічного користування 
ними.

В 1980 році Сумський обласний державний архів перейменовано у Державний архів 
Сумської області.

З ліквідацією у 1988 році архівного відділу облвиконкому функції управління 
архівною справою на території області передані архіву області.

У вересні 1991 року до архіву області був приєднаний колишній архів Сумського 
обкому Компартії України з документами та штатами. До архіву надійшло 2783 фонди, 
218309 справ. Партійний архів було створено в 1939 році. В роки Великої Вітчизняної війни 
його фонди були евакуйовані в м. Уральськ Західно -  Казахстанської області.

У зв’язку з демократизацією суспільства у 90-ті роки ХХ ст. від архіву КДБ надійшло 
78146 фільтраційних справ на колишніх «остарбайтерів», 2829 трофейних справ, 
6249 припинених позасудових кримінальних справ на осіб, які звинувачувались у 
контрреволюційній діяльності, оголошувались «ворогами народу», шпигунами іноземних 
держав, українськими буржуазними націоналістами.

Керівники Сумського архіву:
Котляров І.В. -  з листопада 1925 по жовтень 1928 рр.;
Никонов Д.М. -  з листопада 1928 по 1930 рр.;
Васильківський А.Ф. -  з січня 1930 по листопад 1931 рр.;
Савчук Н. -  з грудня 1931 по вересень 1932 рр.;
Овчаренко А.Т. -  з грудня 1932 по січень 1935 рр.;
Гарбер С.Р. -  з березня 1935 по травень 1935 рр.;
Горбатенко М.Г. -  з травня 1935 по 1937 рр.;
Відомостей немає -  1937-1938 рр.;
Романенко П. -  з 1939 по 25 лютого 1940 рр.;
Приходько Г.Л. -  з березня 1940 по серпень 1941 рр.;
Горбатенко М.Г. -  з 1943 по 1944 рр.;
Авреліанова Н.П. -  з 1945 по 1949 рр.;
Гашинський А.Д. -  з 1950 по лютий 1953 рр.;
Чупаков А.І. -  з березня по червень 1953 рр.;
Ковальова З.А. -  з серпня 1953 по липень 1961 рр., з жовтня 1971 по серпень 1972 рр.; 
Сахарова Н.Ф. -  з серпня 1961 по листопад 1968 рр.;
Рассказ Н.П. -  з грудня 1968 по лютий 1969 рр.;
Шестерніна В.Н. -  з березня 1969 по вересень 1971 рр.;
Казанцева Г.Ф. -  з вересня 1972р. до січня 1991 р.;
Заїка Л.Я. -  з січня 1991 р. по 20 квітня 2004 р.;
Посада вакантна -  з травня 2004 р. по липень 2005 р.;
Іванущенко Г.М. -  з 8 липня 2005 р. по грудень 2010 р.;
Артюх В.В. -  з січня 2011 р. по грудень 2014 р.;
Олійник Ю.О. -  з січня 2015 р. дотепер.
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Сучасні завдання, функції та напрям ки роботи архіву

Відповідно до Положення Державний архів Сумської області здійснює: 
реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення 

управління архівною справою і діловодством на території області, координацію діяльності 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 
усіх форм власності в питаннях архівної справи і діловодства;

внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве 
значення, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання 
відомостей, що в них містяться;

проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та 
археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику 
діяльності архівних установ;

здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, 
забезпечення додержання на території області законодавства про Національний архівний 
фонд та архівні установи.

На сьогоднішній день структура Державного архіву Сумської області така:
Директор Держархіву області 
Структурні підрозділи:

- відділ зберігання, обліку та довідкового апарату
- відділ організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи
- фінансово-господарський відділ
- відділ формування НАФ та діловодства
- відділ інформації та використання документів
- сектор ремонту та реставрації архівних документів
- сектор технічного обслуговування та охорони

Директор Державного архіву Сумської області

Директор архіву Олійник Юрій Олександрович

Керує діяльністю Державного архіву Сумської області щодо забезпечення реалізації 
державної політики у сфері архівної справи і діловодства. Спрямовує та координує 
діяльність архівних установ області. Представляє Держархів області у стосунках з органами
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державної влади, органами місцевого самоврядування, державними архівними службами 
інших держав, міжнародними архівними організаціями. Скеровує організацію роботи із 
зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Спрямовує та координує 
взаємодію з редакційною колегією науково-документальних і краєзнавчих видань, Спілкою 
архівістів України. Організовує заходи щодо мобілізаційної підготовки і діяльності 
Держархіву у надзвичайних ситуаціях. Очолює колегію Держархіву області та ін.

Відділ зберігання, обліку та довідкового апарату

Забезпечує постійне зберігання документів Національного архівного фонду, 
переданих до держархіву області органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності 
та об’єднаннями громадян, які діють (діяли) на території області.

Контролює дотримання вимог охоронного режиму та пожежної безпеки, санітарно -  
гігієнічного режиму зберігання документів в держархіві та архівних відділах 
райдержадміністрацій і міських рад.

Веде державний облік документів Національного архівного фонду незалежно від 
місця зберігання та форми власності на них.

Створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів, здійснює 
описування документів, удосконалення описів, їх переробку та передрукування, проводить 
каталогізацію документів, веде систему каталогів. Бере участь у підготовці нормативно- 
методичних документів з профільних питань діяльності та інше.

1 ряд -  архівіст І  кат. Корнакова Тетяна Степанівна, заступник директора -  начальник відділу 
Назаренко Інна Олександрівна, провідний архівіст Євстаф'єва Оксана Михайлівна,

2 ряд -  провідний спеціаліст Гричановська Людмила Михайлівна, старший зберігач фондів 
Горбовська Тетяна Борисівна, архівіст І  кат. Вдовенко Світлана Григорівна, провідний архівіст 

Андрющенко Ольга Владиславна, архівіст І  кат. Чирва Вікторія Іванівна

Відділ організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи

Розробляє спільно з іншими відділами основні напрямки розвитку архівної справи та 
організовує планування діяльності державного архіву, контролює виконання планів розвитку 
архівної справи за всіма напрямами.
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Реалізує державну політику з питань кадрової роботи та державної служби і боротьби 
з корупцією в Держархіві області, узагальнює практику роботи з кадрами щодо її 
вдосконалення.

Здійснює діяльність, пов’язану з державною таємницею.

Здійснює керівництво архівними відділами районних державних адміністрацій та 
міських рад з питань організації архівної справи, консультує працівників архівних відділів, 
державних установ з профільних відділу питань.

Організаційно забезпечує роботу колегії та науково-методичної ради архіву; 
впровадження результатів наукових досліджень, нормативів і передового досвіду в архівну 
практику.

Забезпечує функціонування веб-сайту архіву, розвиток інформаційної системи 
Державного архіву Сумської області та захист інформації, впровадження інформаційних 
технологій у діяльність архівних установ.

Спеціаліст РСО Нужденко Ірина Геннадіївна, провідний методист Білан Олена Віталіївна, 
головний спеціаліст по роботі з персоналом Грищенко Наталія Іванівна, провідний архівіст 
Піскунов Олексій Борисович, начальник відділу Марченко Вікторія Анатоліївна, провідний 

архівіст Сафонова Ганна Станіславівна

Ф інансово-господарський відділ

Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку.

Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства, правильністю 
зарахування та використання власних надходжень установи.

Забезпечує ефективне й економне використання бюджетних асигнувань.
Забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, 

що закуповуються за бюджетні кошти.
Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а 

також державну статистичну, зведену та іншу звітність.
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Підтримує належний санітарний стан і порядок в службових приміщеннях та на 
території архіву.

1 ряд - технік Вдовін Анатолій Володимирович, прибиральник службових приміщень 
Ступакова Алла Михайлівна, начальник відділу -  головний бухгалтер Шевченко Тетяна 

Миколаївна, прибиральник службових приміщень Бурмака Світлана Валеріївна,
2 ряд -  прибиральник службових приміщень Гедіна Оксана Дмитрівна, технік 

Берестовська Віра Дмитрівна, головний спеціаліст Ковтун Людмила Володимирівна

Відділ формування НАФ та діловодства

Провідний архівіст Трофименко Наталія Петрівна, начальник відділу Кузьміна 
Наталія Михайлівна, архівіст І  кат. Нестеренко Зіна Семенівна, головний спеціаліст 

Пєшкова Тетяна Олексіївна, архівісти І  кат. Роздобудько Олена Миколаївна, 
Білоковаленко Оксана Сергіївна
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Здійснює контроль і організаційно-методичне керівництво архівними підрозділами і 
діловодними службами органів державної влади, підприємств, установ і організацій.

Вносить до Національного архівного фонду архівні документи, що мають місцеве 
значення, здійснює ведення обліку та підготовку до приймання на державне зберігання цих 
документів. Визначає джерела формування Держархіву області документами Національного 
архівного фонду, забезпечує поповнення його документами історико-культурної спадщини 
України, що знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що 
стосуються історії області.

Надає в установленому порядку юридичним і фізичним особам послуги з проведення 
робіт, пов’язаних з науково-технічним опрацюванням (упорядкуванням) документів НАФ та 
особового складу.

Проводить обстеження та аналіз діяльності архівних установ незалежно від форми 
власності та підпорядкування.

Організаційно забезпечує роботу експертно-перевірної комісії Держархіву області.

Відділ інформації та використання документів

Організовує виконання соціально-правових, тематичних та генеалогічних запитів, 
оформляє і видає архівні довідки, копії документів; здійснює прийом громадян, які 
звертаються до архіву з питань виконання соціально-правових запитів.

Організовує всебічне використання інформації документів Національного архівного 
фонду місцевого походження шляхом організації виставок, проведення лекцій, екскурсій, 
відкритих уроків, підготовки інформаційних видань, оприлюднення через засоби масової 
інформації тощо.

Забезпечує роботу дослідників і користувачів документами у читальному залі 
Держархіву області.

Організовує і проводить самостійно або разом з іншими відділами науково-практичні 
конференції, семінари, наради з профільних питань, а також бере участь в конференціях, 
нарадах, які проводять інші установи з питань використання Національного архівного фонду.

1 ряд - провідні архівісти Кузьменко Інна Павлівна, Сорокіна Людмила Федорівна, 
архівіст І  кат. Сидоренко Вікторія Володимирівна, головний спеціаліст Клюєва Ольга Олексіївна, 

2 ряд - архівіст І  кат. Луценко Ніна Олександрівна, начальник відділу Гончарова Інна Євгеніївна,
архівіст І  кат. Нужна Ірина Георгіївна
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Сектор ремонту та реставрації архівних документів

Завідувач сектору Картель Олена Миколаївна, 
реставратори архівних документів 
Березовчук Інна Костянтинівна,
Радіонова Антоніна Олексіївна

Здійснює реставрацію і ремонт документів на паперовій основі, брошурування, 
підшивку і оправлення справ.

Проводить консерваційно-профілактичну обробку страхового фонду, фотодокументів, 
відео документів, дезінфекцію документів.

Виготовляє засобами копіювальної техніки копії документів з метою їх використання. 
Виготовляє конверти, папки, обкладинки та виконує картонажні роботи.

Забезпечує збереження документів, які передаються у лабораторію для реставрації, 
ремонту та підшивання.

Сектор технічного обслуговування та охорони

Завідувач сектору Лободін Ігор Семенович, сторожі Клішунова Валентина Яківна,
Бутенко Галина Іванівна, провідний інженер Белан Володимир Миколайович

Здійснює матеріально-технічне забезпечення Держархіву області, утримує в 
належному технічному стані приміщення архіву.

Здійснює експлуатацію та обслуговування обладнання енерго-, тепло-, 
водопостачання архіву.

Здійснює основні заходи з охорони приміщень архіву, забезпечує дотримання 
охоронно-пропускного режиму в держархіві області.
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РОЗДІЛ ІІ. АРХІВНІ ВІДДІЛИ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ 

Архівний відділ Білопільської районної державної адміністрації

Архіваріус Білокоз Світлана Анатоліївна, начальник відділу Дрягаліна Інна 
Анатоліївна, діловод Галицька Маргарита Анатоліївна

1. Адреса: 41800, Сумська область, м. Білопілля, вул. Соборна, 53.
Телефон/факс (05443) 9-13-38,
Е-таі1: Ьі1орі11уа-агсЬіу-ггїа@икг.пеї

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: маршрутні таксі № 5, 6, зупинка
«Військкомат».
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12.00 -
13.00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: середа, п’ятниця.
5. Відомості про керівників архіву:

з вересня 1975 р. Холод Світлана Федорівна, з квітня 1977 р. Грінка Антоніна 
Іванівна, з лютого 1978 р. Кандиба Ольга Валентинівна, з червня 1980 р. Фурс Людмила 
Григорівна, з 1992 р. Грибенко Катерина Іванівна, з 18 жовтня 2010 р. Дрягаліна Інна 
Анатоліївна.
6. Історична довідка:

До червня 1992 року -  архівний відділ виконавчого комітету Білопільської районної 
Ради народних депутатів, з червня 1992 року до жовтня 1994 року -  архівний відділ 
Білопільської районної державної адміністрації, з жовтня 1994 року до січня 1996 року -  
архівний відділ виконавчого комітету Білопільської районної Ради народних депутатів, з 
січня 1996 року архівний відділ Білопільської районної державної 
адміністрації. Архівний відділ є структурним підрозділом районної державної адміністрації, 
утворюється головою районної державної адміністрації і підзвітний та підконтрольний 
голові райдержадміністрації та відповідно Державному архіву області, Укрдержархіву. 
Структурного поділу відділ не має.
7. Станом на 01.01.2017 в архівному відділі зберігається 83 фонди документів НАФ, 
17755 справ (1963-2016) та 21 фонд документів з особового складу, 328 справ (1943-2010).
8. Довідковий апарат архіву: 167 описів, 865 тематичних карток.
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Архівний відділ Буринської районної державної адміністрації

Начальник архівного відділу Притика Віта Олександрівна, 
головний спеціаліст Алюшина Ірина Петрівна

1. Адреса: 41700, Сумська область, м. Буринь, пл. Першотравнева, 22.
Телефон/факс (05454) 2-18-36;
Е-таі1: Ьгп.ггїа-агЬіу@8т.§оу.иа

2. Автобусне та залізничне сполучення.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва з 12-00 
до 13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: вівторок, четвер з 9-00 до 17-00.
5. Відомості про керівників архіву:

Мовчан Г.К., з вересня 1973 р. Фастівець Ганна Михайлівна, Нікітченко Ганна 
Михайлівна, Кухтій Марія Григорівна, з грудня 2011 р. Набойченко Володимир Леонідович, 
з 2014 року в.о. начальника відділу Притика Віта Олександрівна.
6. Історична довідка:

Після жовтневої революції діяльність архівних установ була підпорядкована НКВС. У 
Буринському районі при районному відділі міліції було виділено частину підвального 
приміщення для зберігання документів організацій. Описування фондів не проводилося -  
документи приймалися за кількістю й зберігалися у зв’язках. Під час Великої Вітчизняної 
війни через швидке просування німців вглиб території країни документи евакуювати не 
встигли, тому при відступі Червоної армії вони були знищені. Діяльність архіву відновилася 
після визволення району, але через відсутність окремого приміщення документи від 
організацій не приймали -  проводився лише їх облік та робота по оформленню документів й 
відбору їх до здачі на зберігання. В 1955 році в приміщенні районного фінансового відділу 
(вул. Першотравнева, 15) було виділено кімнату під архів. У 1958 році районний архів 
підпорядковано Буринському райвиконкому, створено комісію з упорядкування документів 
на місцях. До кінця року було прийнято на постійне зберігання 1402 одиниці зберігання за 
1943-1958 роки. В 1975 році виділяється нове приміщення по вул. Леніна, 4. У 1984 році 
створена госпрозрахункова група для упорядкування документів на договірних засадах, яка в 
1988 році була ліквідована. У 1992 році Буринський районний державний архів 
перейменовано в архівний відділ Буринської районної державної адміністрації.
7. На зберіганні в архівному відділі знаходиться 61 фонд документів НАФ, 10866 одиниць 
зберігання за 1984 -  2016 роки, 2 фонди документів з кадрових питань, 201 справа.
8. Довідковий апарат архіву: 86 описів справ.
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Архівний відділ Великописарівської районної державної адміністрації

Головний спеціаліст Коноз Ірина Василівна, начальник відділу Шугалєй Раїса Андріївна

1. Адреса: 42800, Сумська область, смт Велика Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, 1. 
Телефон/факс (05457) 5-13-05
Е-таі1: агсЬіуе.уг@икг.пеї

2. Автобусне сполучення.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва з 12-00 
до 13 -00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: вівторок, четвер з 8-00 до 17-00.
5. Відомості про керівників архіву:

з вересня 1974 р. Грабарь Варвара Василівна, з лютого 1982 р. Курило Людмила 
Михайлівна, з лютого 2003 р. Шугалєй Раїса Андріївна.
6. Історична довідка:

Перші відомості про архів у Великописарівському районі є з 1967 року. На той час 
назва його була Районний державний архів виконавчого комітету Великописарівської 
районної Ради депутатів трудящих. З жовтня 1977 року назва архіву така: районний 
державний архів виконавчого комітету Великописарівського районної Ради народних 
депутатів.

У відповідності зі ст.6 п.8, ст.13 Закону України «Про Представника Президента 
України», ст.2 «Положення про місцеву державну адміністрацію розпорядженням 
Представника Президента України в Великописарівському районі від 26 травня 1992 року 
№33 «Про структуру районної держаної адміністрації» були створені відділи та управління 
районної державної адміністрації.
Таким чином з травня 1992 року повна назва архіву: архівний відділ Великописарівської 
районної державної адміністрації. Ця назва архіву зберігається і до цього часу.
7. На зберіганні в архівному відділі знаходиться 47 фондів, 6487 справ документів 
постійного зберігання та 28 фондів, 1718 справ ліквідованих підприємств, за 1943-2016 роки.
8. Довідковий апарат архіву: 92 описи справ.
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Архівний відділ Глухівської районної державної адміністрації

Начальник відділу Фесенко Наталія Вікторівна, головний спеціаліст Пуцко Ірина Василівна

1. Адреса: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, буд. 43.
Телефон: (05444) 2-20-18
Е-таі1: агЬіу_секІог@икг.пеІ

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: маршрутне таксі № 4, № 6.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: понеділок, середа.
5. Відомості про керівників архіву:

Боженко Л.С., з серпня 1967 р. Буряк Олександра Василівна, з березня 2000 р. 
Фесенко Наталія Вікторівна.
6. Історична довідка: Архівний відділ є структурним підрозділом райдержадміністрації.
7. В архівному відділі зберігається 86 фондів, 9156 справ (1975-2016) управлінської 
документації.
8. Довідковий апарат архіву: 87 описів, 570 карток.

Архівний відділ Конотопської районної державної адміністрації



1. Адреса: 41607, Сумська область, м. Конотоп, вул. Соборна, буд. 23, кім. 15.
Телефон/факс: (05447) 6-60-08
Е-таі1: кп1агЬіу@8т.§оу.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: трамвай № 1 , 2 (зупинка «Завод «Червоний 
металіст»), автобус № 1, 2, 4, 9, 12, 14 (зупинка «Школа № 2»).
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні:
5. Відомості про керівників архіву:

Бернацька Тамара Олександрівна, з березня 1975 р. Кучеренко Надія Петрівна, з 
березня 1982 р. Притика Любов Василівна, з березня 2006 р. Батюк Алла Петрівна.
6. Історична довідка:

У 1977-1980 роках за штатним розписом в райархіві значилась 1 штатна одиниця -  
завідуюча. З 1980 року по 1991 введено 0,5 штатної одиниці прибиральниці. 5 березня
1992 року Верховна рада України прийняла Закон України «Про Представника Президента 
України». Законом визначено, що найвищою посадовою особою державної виконавчої 
влади в районі є Представник Президента України -  глава місцевої державної адміністрації і 
що Представник Президента України формує місцеву державну адміністрацію. До складу 
райдержадміністрації за принципом безпосереднього підпорядкування ввійшов і архівний 
відділ (розпорядження голови райдержадміністрації № 22 від 23.05.1992). За штатним 
розписом значилась завідуюча і архіваріус госпрозрахункової архівної групи. З 1 березня
1993 року рішенням 12-ї сесії Конотопської районної ради від 16.03.1993р. введено 
одиницю архівіста 2 категорії при районному архівному відділі за рахунок місцевого 
бюджету. З 1994 року в архівному відділі Конотопської районної державної адміністрації 
значиться і працює 2 штатні одиниці - начальник та спеціаліст I категорії. В 2008 році були 
впроваджені платні послуги (розпорядження голови райдержадміністрації № 318 
від 04.07.2008). Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба 
і своїм найменуванням.
7. В архівному відділі зберігається 96 фондів, 11199 одиниць зберігання документів НАФ, 
14 фондів, 1444 справи документів з кадрових питань.
8. Довідковий апарат архіву: 145 описів.

Архівний відділ Краснопільської районної державної адміністрації

Начальник відділу Гергела Ніна Леонідівна, оператор комп ’ютерного набору Годуненко Інна Миколаївна
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1. Адреса: 42400, Сумська область, смт Краснопілля, вул. Мезенівська, буд. 4.
Телефон: (05459) 7-18-73
Е-таі1: агЬіу-к@і.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: автобусне сполучення.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: вівторок, четвер.
5. Відомості про керівників архіву:

з лютого 1965 р. Лебідь Василь Михайлович, з січня 1987 р. Махайова Олена 
Петрівна, з березня 2010 р. Яремчук Тетяна Йосипівна, з грудня 2015 р. Гергела Ніна 
Леонідівна.
6. Історична довідка: Архівний відділ є структурним підрозділом райдержадміністрації.
7. В архівному відділі зберігається 72 фонди, 6212 справ документів НАФ (1985-2016 роки), 
19 фондів, 203 справи з кадрових питань.
8. Довідковий апарат архіву: 91 опис.

Архівний відділ Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник відділу Головний спеціаліст
Петрусенко Ольга Михайлівна Буйвол Лідія Олександрівна

1. Адреса: 41300, Сумська область, м. Кролевець, вул. Європейська, буд. 15.
Е-таі1: кг1.агЬіу@8т.§оу.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: маршрутні таксі № 1, 2, 3, 4 від залізничного 
та автовокзалу.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: з понеділка по п’ятницю з 8-00 до 12-00.
5. Відомості про керівників архіву:

з травня 1956 р. Носова Марія Іванівна, Карел Микола Павлович, з грудня 2003 р. 
Петрусенко Ольга Михайлівна.
6. Історична довідка: Архівний відділ є структурним підрозділом райдержадміністрації.
7. В архівному відділі зберігається 52 фонди, 7308 справ документів НАФ (1978-2016 роки).
8. Довідковий апарат архіву: 101 опис.
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Архівний відділ Лебединської районної державної адміністрації

Начальник відділу Стеблянко Тетяна Валеріївна, 
головний спеціаліст Волошина Наталія Віталіївна

1. Адреса: 42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Героїв Майдану, буд. 11.
Телефон: (05445) 2-28-16
Е-таі1: 1Ьгї.агЬ@зт.§оу.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: автобусом або іншим транспортним засобом 
до автостанції Лебедин (архівний відділ знаходиться в центрі міста, в приміщенні управління 
агропромислового розвитку, поряд з Лебединським медучилищем).
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: з понеділка по п’ятницю з 8-00 до 12-00, з 13-00 до 16-00.
5. Відомості про керівників архіву:

з жовтня 1974 р. Кульомза Олександра Олексіївна, з грудня 1982 р. Роспоп Ганна 
Кирилівна, Коваленко Ганна Іванівна, Чхайло Олександра Іванівна,з січня 2014 р. по 
вересень 2015 р. Гнатюк Євгенія Олексіївна, з жовтня 2009 р. дотепер Стеблянко Тетяна 
Валеріївна.
6. Історична довідка:

Розпорядженням представника Президента України від 24.04.1992 року №3 «Про 
створення Лебединської районної державної адміністрації та припинення діяльності 
виконкому Лебединської районної Ради народних депутатів» створено Лебединську районну 
адміністрацію на базі виконавчого комітету Лебединської районної Ради народних депутатів, 
його відділів та інших структурних підрозділів. Лебединська районна державна адміністрація 
є правонаступником виконавчого комітету Лебединської районної Ради народних депутатів. 
На підставі Положення про місцеву державну адміністрацію, розпорядження Президента 
України «Про затвердження примірних переліків відділів, управлінь, інших служб обласних, 
Севастопольської міської, районних державних адміністрацій та примірної структури 
секретаріату обласної, Севастопольської міської державної адміністрації» 
від 14.05.1992 року №85 розпорядженням представника Президента від 20.05.1992 року №26 
«Про структуру районної державної адміністрації» утворено архівний відділ, який входив до 
складу районної державної адміністрації за принципом безпосереднього підпорядкування.

З часу створення архівного відділу у відділі налічувалася 1 штатна одиниця. 
Розпорядженням голови Лебединської районної державної адміністрації від 09.02.2005 № 46
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введено посаду інспектора архівного відділу, розпорядженням голови Лебединської районної 
державної адміністрації від 18.05.2007 № 249 посада інспектора архівного відділу 
перетворена на посаду спеціаліста І категорії архівного відділу Лебединської 
райдержадміністрації. Станом на 01.01.2017 в архівному відділі райдержадміністрації 
працюють 2 одиниці -  начальник та головний спеціаліст. Архівний відділ не є юридичною 
особою та не надає платних послуг.
7. В архівному відділі зберігається 60 фондів документів НАФ, 8583 справи (1977-2016 роки) 
та 40 фондів, 4749 справ з кадрових питань ліквідованих юридичних осіб (1943-2007).
8. Довідковий апарат архіву: 100 описів.

Архівний відділ Липоводолинської районної державної адміністрації

Головний спеціаліст Стогнієнко Жанна Іванівна, начальник відділу 
Кравченко Наталія Миколаївна, техпрацівник Сітак Надія Григорівна

1. Адреса: 42500, Сумська область, смт Липова Долина, вул. Полтавська, буд. 27.
Телефон: (05452) 5-13-07
Е-таі1: Мо1.агЬіу@8т.§оу.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: рейсовим автобусом.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -
12-45. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: середа з 8-00 до 12-00, з 13-00 до 17-15.
5. Відомості про керівників архіву:

з квітня 1971 р. Наумко Надія Іванівна, з березня 1982 р. Алещенко (Щербак) Світлана 
Іванівна, Бобко Іван Григорович, з червня 2013 р. по вересень 2016 р. Зубенко Наталія 
Володимирівна, з 2010 р. дотепер Кравченко Наталія Миколаївна.
6. Історична довідка:

Архівний відділ райдержадміністрації створений у 1923 році при утворенні 
Липоводолинського району. Відомо, що в той період архів знаходився у приміщенні, яке 
розташоване на території нинішнього автовокзалу та директором працював Левон М.Ф. Вже 
у 1963 році, у приміщенні райвиконкому у відділі райплану була виділена кімната під архів 
та на посаду керівника призначена Наумко Н.П., на посаду спеціаліста - Шамрай Н.П. 
Архівосховище знаходилось у підвальному приміщенні теперішнього відділення зв'язку,
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пізніше -  у адмінприміщенні колишнього Дорожно-будівельного управління. Вже у 90-х 
роках архівний відділ було переведено у колишнє приміщення прокуратури, де він 
знаходиться і по цей час. Під час керівництва І.Г. Бобка, який пропрацював у відділі до 
2009 року, зміцнено матеріально-технічну базу відділу: було відремонтовано приміщення, 
обладнано пожежну, охоронну сигналізацію, у 2006 році встановлене електричне опалення, у 
відділі з'явився комп'ютер, багатофункціональний пристрій.

На даний час архівний відділ Липоводолинської районної державної адміністрації 
розміщений в окремому пристосованому приміщенні, площа якого становить 63,7м2, з яких 
26,5 м2 -  площа архівосховища. Протяжність стелажного обладнання складає 45 погонних 
метрів.
7. В архівному відділі зберігається 62 фонди, 10017 справ документів НАФ (1977-2016 роки) 
та 2 фонди, 104 справи з кадрових питань (1943-2016).
8. Довідковий апарат архіву: 94 описи.

Архівний відділ Недригайлівської районної державної адміністрації

Начальник відділу Балій Людмила Михайлівна, 
провідний спеціаліст Гордієнко Алла Миколаївна

1. Адреса: 42100, Сумська область, смт Недригайлів, вул. Сумська, буд. 4.
Телефон: (05455) 5-20-61
Е-таі1: пгїг.агЬіу@8т.§оу.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: рейсовим автобусом.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: вівторок, четвер.
5. Відомості про керівників архіву:

з вересня 1972 р. Неліна Анель Василівна, з вересня 1978 р. Дериземля Ніна 
Дмитрівна, з липня 2009 р. Балій Людмила Михайлівна.
6. Історична довідка:
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Зі слів очевидців відомо, що архів Недригайлівського району на початку ХХ століття 
був розташований в центрі Недригайлова у приміщенні колишньої церковної сторожки, яка 
була збудована у 1897 році.

За часи існування архіву змінювалась назва. Так з 1965 по 1992 рік був районний
державний архів Недригайлівської районної ради, з травня 1992 року -  архівний відділ
Недригайлівської райдержадміністрації, з вересня 1994 року -  архівний відділ
Недригайлівської районної ради, з січня 1996 року і по цей час -  архівний відділ 
Недригайлівської райдержадміністрації.

У 2001 році архівному відділу було виділене нове приміщення, в центрі Недригайлова 
за адресою вулиця Сумська, 5, де він знаходиться по цей час. Архівний відділ
райдержадміністрації забезпечений пожежно-охоронною сигналізацією, сучасним технічним 
обладнанням.
7. В архівному відділі зберігається 56 фондів, 13683 справи документів НАФ (1973-2016), 
1 фонд, 89 справ документів з кадрових питань.
8. Довідковий апарат архіву: 77 описів.

Архівний відділ Охтирської районної державної адміністрації

Начальник відділу Павлова Олена Ігорівна, головний спеціаліст Веретун Тетяна Яківна

1. Адреса: 42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Київська, буд. 4.
Телефон: (05446) 2-54-75
Е-таі1: окЬі.ггїа-агЬіу@8т.§оу.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: приміщення архіву розташоване на 
центральній вулиці міста Охтирка.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: середа, п’ятниця з 9-00 до 16-00
5. Відомості про керівників архіву:

з червня 1969 р. Машко Микола Іванович, з червня 1981 р. Ходорова Ольга 
Анатоліївна, з вересня 1985 р. Хорошун Тетяна Іванівна, з грудня 1995 р. Дороніна Світлана 
Борисівна, з жовтня 2015 року Павлова Олена Ігорівна.
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6. Історична довідка:
Документи районного державного архіву формуються з 1949 року, з 1975 року почав 

діяти Охтирський міський державний архів, з 1990 року архівний відділ Охтирської 
районної ради народних депутатів та її виконавчого комітету, з 1992 року до теперішнього 
часу архівний відділ Охтирської районної державної адміністрації.
7. В архівному відділі зберігається 63 фонди, 7930 справ документів НАФ, 30 фондів, 
1971 справа з кадрових питань (1944-2016 роки).

Архівний відділ Путивльської районної державної адміністрації

Головний спеціаліст Салій Галина Миколаївна, 
начальник відділу Головінська Любов Миколаївна

1. Адреса: 41500, Сумська область, м. Путивль, вул. Князя Володимира, буд. 50.
Телефон: (05442) 5-43-87
Е-таі1: рІу1.агЬіу@8т.§оу.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: автобус.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: понеділок, середа з 9-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  13-00.
5. Відомості про керівників архіву:

з вересня 1975 р. Єфремова Валентина Костянтинівна, з липня 1986 р. Літвінова 
Валентина Афанасіївна, з 2002 р. Хярм Надія Іванівна, з червня 2013 р. Головінська Любов 
Миколаївна.
6. Історична довідка:

До червня 1992 року архівний відділ Путивльської районної ради народних депутатів 
та її виконавчого комітету, з червня 1992 року до жовтня 1994 року архівний відділ 
Путивльської районної державної адміністрації, з жовтня 1994 до січня 1996 року архівний
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відділ виконавчого комітету Путивльської районної ради, з січня 1996 року архівний відділ 
Путивльської районної державної адміністрації.
7. В архівному відділі зберігається 63 фонди, 11022 справи документів НАФ, 2 фонди 
101 справа з кадрових питань.
8. Довідковий апарат архіву: 114 описів.

Архівний відділ Роменської районної державної адміністрації

І
Начальник архівного відділу Суборова Оксана Анатоліївна, 

головний спеціаліст Усик Галина Анатоліївна

1. Адреса: 42000, Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, 65.
Телефон: (05448) 5-26-43
Е-таі1: гтп.агЬіу@8т.§оу.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: маршрутними таксі № 1, 9 від залізничного та 
автовокзалу до зупинки «Поштамт».
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: середа.
5. Відомості про керівників архіву:

з січня 1972 р. Ткачова Світлана Кіндратівна, Підопригора Надія Олександрівна, 
Лісна Ірина Анатоліївна, з червня 2004 р. Суборова Оксана Анатоліївна.
6. Історична довідка: Архівний відділ є структурним підрозділом райдержадміністрації.
7. В архівному відділі зберігається 114 фондів, 16452 справи документів НАФ, 4 фонди, 
361 справа з кадрових питань.
8. Довідковий апарат архіву: 150 описів.
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Архівний відділ Середино-Будської районної державної адміністрації

Оператор комп ’ютерного набору Ярошенко Людмила Олексіївна, 
начальник відділу Шостка Тетяна Борисівна, 

провідний документознавець Коваленко Олена Володимирівна

1. Адреса: 41000, м. Середина-Буда, вул. Центральна, буд. 25.
Телефон: (05451) 7-27-69
Е-таі1: 8Ь_агЬіу@икг.пеІ

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: автобусне сполучення.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -
12-45. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: вівторок, четвер.
5. Відомості про керівників архіву:

Гончарук Олена Сергіївна, з лютого 1967 р. Шаломєєва Ганна Леонтіївна, з серпня 
1981 р. Стецюк Зінаїда Кадиржанівна, з жовтня 1982 р. Зайцева Валентина Олександрівна, 
Мільченко О.В., з 2000 р. Войтенко Вікторія Миколаївна, з 2016 р. Шостка Тетяна Борисівна.
6. Історична довідка: Архівний відділ є структурним підрозділом райдержадміністрації.
7. В архівному відділі зберігається 55 фондів, 8040 справ документів НАФ (1976-2016), 
20 фондів, 2219 справ з кадрових питань (1943-2016)
8. Довідковий апарат архіву: 98 описів.

Архівний відділ Сумської районної державної адміністрації

1. Адреса: 40002, м. Суми, вул. Янки Купала, буд. 1.
Телефон: (0542) 65-79-65
Е-таі1: 8ггїа.агЬіу@8т.§оу.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: маршрутне таксі № 1, 5, 19, 55; 
тролейбус № 5.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -
12-45. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: понеділок -  прийом представників організацій,

вівторок, четвер -  прийом громадян.
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Архіваріус Бережна Алла Володимирівна, начальник відділу Гордійко Любов Анатоліївна, 
головний спеціаліст Шведун Тетяна Олександрівна

5. Відомості про керівників архіву:
з жовтня 1975 р. Бородюк Лариса Петрівна, з 1996 р. Барабан Валентина Дмитрівна, з 

травня 2007 р. Гордійко Любов Анатоліївна.
6. Історична довідка: Архівний відділ є структурним підрозділом райдержадміністрації.
7. В архівному відділі зберігається 84 фонди, 11364 справи документів НАФ (1980-2016).
8. Довідковий апарат архіву: 1 49 описів.

Архівний відділ Тростянецької районної державної адміністрації

Спеціаліст Луценко Надія Олександрівна, начальник відділу Могилевська Лідія Миколаївна
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1. Адреса: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, буд. 10а.
Телефон: (05458) 5-17-82
Е-таі1: агЬіуІ@икг.пеї

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: маршрутними таксі № 1, 2, 3, 6, 8, 9 від 
залізничного вокзалу ст. Смородине та автовокзалу.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: понеділок, середа з 8-00 до 17-00.
5. Відомості про керівників архіву:

Шишкіна Д.А., з липня 1982 р. Руденко Світлана Михайлівна, з 1984 р. Богатіщева 
Віра Іванівна, з 1991 р. Кулініч Олена Степанівна, з 2009 р. Могилевська Лідія Миколаївна.
6. Історична довідка:

Тростянецький районний державний архів, з 12.06.1992 -  архівний відділ
Тростянецької районної державної адміністрації, з 30.08.1994 -  архівний відділ
Тростянецької районної Ради народних депутатів, з 28.12.1995 -  архівний відділ
Тростянецької районної державної адміністрації.
7. В архівному відділі зберігається 49 фондів, 9558 справ документів НАФ за 1977-2016 роки.
8. Довідковий апарат архіву: 70 описів

Архівний відділ Шосткинської районної державної адміністрації

Начальник відділу Юдицька Лідія Павлівна

1. Адреса: 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Свободи, буд. 54.
Е-таі1: 8Ь8І.агЬіу@8т.§оу.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: маршрутні таксі, міські та районні автобуси 
до зупинки «Універмаг».
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, перерва: 12-00 -  13-00. Вихідні дні: субота, 
неділя.
4. Прийомні дні: вівторок, середа з 9-00 до 1 9-00.
5. Відомості про керівників архіву:

Мозгова О.П., з серпня 1975 р. Голанжина Ганна Парфенівна, з 2002 р. Картель Олена 
Миколаївна, з 2009 р. Фролова Наталія Валеріївна, з червня 2010 р. Юдицька Лідія Павлівна.
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6. Історична довідка:
Архівний відділ є структурним підрозділом Шосткинської районної державної 

адміністрації.
7. В архівному відділі зберігається 50 фондів, 3756 справ документів НАФ (1985-2016), 
18 фондів, 720 справ з кадрових питань (1945-2016).
8. Довідковий апарат архіву: 105 описів.

Архівний відділ Ямпільської районної державної адміністрації

Оператор комп’ютерного набору Тютюнник Тетяна Василівна, 
начальник відділу Опенько Катерина Іванівна

1. Адреса: 41200, Сумська область, смт Ямпіль, вул. Незалежна, буд. 38.
Е-таі1: уатр@ зт.§оу.иа (електронна пошта районної державної адміністрації)

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: приватне таксі.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: понеділок, четвер.
5. Відомості про керівників архіву:

Кравченко Тетяна Михайлівна, з липня 1974 р. Федорова Лариса Михайлівна, Чудеса 
Неллі Іванівна, Мазанка Володимир Іванович, з 12 лютого 2009 р. Опенько Катерина 
Іванівна.
6. Історична довідка: Архівний відділ є структурним підрозділом райдержадміністрації.
7. В архівному відділі зберігається 53 фонди, 5841 справа документів НАФ, 85 фондів 
5334 справи з кадрових питань.
8. Довідковий апарат архіву: 1 48 описів.
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РОЗДІЛ ІІІ. АРХІВНІ ВІДДІЛИ МІСЬКИХ РАД 

Архівний відділ Глухівської міської ради

Начальник відділу 
Артеменко Сергій Васильович

Головний спеціаліст 
Рихальська Наталія Віталіївна

1. Адреса: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, буд. 41.
Телефон: (05444) 2-41-35, факс (0544) 3-27-56
Е-таі1: агЬіу-§1@икг.пеї

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: автобусом до автостанції Глухів або потягом 
до станцій Кролевець, Терещенська, а потім автобусом до автостанції Глухів.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: понеділок, середа -  з 9-00 до 16-00.
5. Відомості про керівників архіву:

з березня 1980 р. Данченко Петро Якимович, з 01 січня 1997 р. Артеменко Сергій 
Васильович.
6. Історична довідка:

Згідно з рішенням виконавчого комітету Сумської обласної Ради народних депутатів 
від 29 грудня 1979 року за № 674 рішенням виконкому Глухівської міської Ради народних 
депутатів від 16 січня 1980 року № 7 «Про утворення відділів виконкому міської Ради 
народних депутатів» утворено Глухівський державний архів. Штатна чисельність архіву була 
затверджена в кількості однієї особи. Завідувачем Глухівським державним архівом було 
призначено Данченка Петра Якимовича.

12 серпня 1994 року Глухівський державний архів перейменовано на архівний відділ 
виконкому міської Ради народних депутатів, з 2000 року -  архівний відділ міської ради. 
З 2002 року збільшено чисельність працівників архівного відділу на одну одиницю.
7. В архівному відділі зберігається 23 фонди, 6384 справи документів НАФ, 112 фондів, 
3510 справ з кадрових питань (1943-2016 роки).
8. Довідковий апарат архіву: 112 описів, 552 тематичні картки.
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Архівний відділ Конотопської міської ради

1. Адреса: 41615, Сумська область, м. Конотоп, пр. Миру, буд. 8, каб. № 412.
Телефон: (05447) 6-61-51.
Е-таі1: копоІор.агЬіу@§таі1.еот

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: трамваї № 1, 2, автобуси № 1-12, 14-17 до 
зупинки «Проспект миру».
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: вівторок з 13-00 до 17-15 (прийом громадян проводиться на 1-му поверсі в 
каб. №106 -  центр надання адміністративних послуг).
5. Відомості про керівників архіву:

з вересня 1971 р. Білодід Катерина Василівна, з грудня 1997 р. Глушко Людмила 
Іванівна, з 2004 р. Мукоріз (Обруч) Юлія Валеріївна, з 03 вересня 2007 р. Болгова Ірина 
Миколаївна.
6. Історична довідка:

За документами Конотопської міської ради та її виконавчого комітету з 1979 р. по 
1994 р. при міській раді діяв Конотопський державний міський архів.

Рішенням першої сесії міської ради двадцять другого скликання від 26 серпня 1994 року 
«Про структуру органів управляння галузями народного господарства і соціально- 
культурною сферою міста Конотоп» міський державний архів реорганізовано в архівний 
відділ Конотопського виконавчого комітету.

Рішенням п’ятнадцятої сесії міської ради двадцять третього скликання від 29 вересня 
2000 року затверджено Положення про міський державний архів.

Рішенням четвертої сесії міської ради четвертого скликання від 11 вересня 2002 року 
затверджено Положення про архівний відділ міської ради, і по сьогоднішній день архівний 
відділ є структурним підрозділом міської ради.
7. В архівному відділі зберігається 29 фондів, 6023 справи документів НАФ, 194 фонди, 
10799 справ з кадрових питань ліквідованих установ (1940-2016 рр.).
8. Довідковий апарат архіву: 229 описів, 28 тематичних карток.
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Архівний відділ Лебединської міської ради

Начальник відділу Самошина Наталія Борисівна

1. Адреса: 42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, буд. 26.
Е-таі1: агЬіу-1еЬедіптізІо@теІа.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: рейсовим автобусом або маршрутними таксі 
до зупинки «Вознесенська церква».
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -  
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: щоденно з 8-00 до 12-00.
5. Відомості про керівників архіву:

Сурженко Ніна Нікандрівна, з листопада 2004 р. Самошина Наталія Борисівна.
6. Історична довідка:

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 26 листопада 1993 року про 
віднесення міста Лебедина до категорії міст обласного підпорядкування, керуючись ст. 32 
Закону України «Про місцеві Ради народних депутатів України та місцеве самоврядування» 
виконком міської Ради народних депутатів вирішив утворити архівний відділ виконавчого 
комітету міської Ради народних депутатів з 01.01.1994.
7. В архівному відділі зберігається 15 фондів, 3023 справи документів НАФ, 72 фонди, 
2658 справ з кадрових питань ліквідованих організацій (1943-2016 рр.).
8. Довідковий апарат архіву: 92 описи.

Архівний відділ Охтирської міської ради

1. Адреса: 42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Петропавлівська, буд. 3.
Телефон: (05446) 2-29-83.
Е-таі1: оЬіагЬіу@і.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: маршрутним таксі від автостанції.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: вівторок, четвер.
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Начальник відділу Шевченко Оксана Василівна, 
головний спеціаліст Карасташ Вікторія Володимирівна

5. Відомості про керівників архіву:
з серпня 1975 р. Ясюченя Тамара Олександрівна, з 05 серпня 2003 р. Шевченко 

Оксана Василівна.
6. Історична довідка:

З 1975 року -  Охтирський міський державний архів.
З 01.01.2003 - архівний відділ Охтирської міської ради (згідно з рішенням 6 сесії 24 

скликання Охтирської міської ради від 24.12.2002 № 120-МР «Про реорганізацію міського 
державного архіву» Охтирський міський державний архів реорганізовано в архівний відділ 
Охтирської міської ради.)

Рішенням 15 сесії 4 скликання Охтирської міської ради від 21.11.2003 у складі 
архівного відділу створено Трудовий архів.
7. В архівному відділі зберігається 23 фонди, 5703 справи документів НАФ, 5 фондів, 
59 одиниць зберігання документів особового походження, 149 фондів, 6806 справ з кадрових 
питань ліквідованих установ.

Архівний відділ Роменської міської ради

1. Адреса: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Миколаївська, буд. 12.
Телефон: (05448) 5-18-83
Е-таі1: агсЬіу@готпу-ук.§оу.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: рейсовий автобус, автобус № 2.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00,

перерва: 12-00 -  13-00.
Вихідні дні: субота, неділя.

4. Прийомні дні: щодня.
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Головний спеціаліст Демченко Тетяна Володимирівна, начальник відділу Кашенко Ірина Вікторівна

6. Історична довідка:
Архівний відділ є структурним підрозділом міської ради.

7. В архівному відділі зберігається 18 фондів, 7404 справи документів НАФ, 122 фонди, 
8568 справ з кадрових питань ліквідованих установ (1943-2016).
8. Довідковий апарат архіву: 30 описів справ на документи НАФ, 122 описи на документи 
ліквідованих установ.

Архівний відділ Сумської міської ради

1 ряд -  діловод Осипенко Наталія Леонідівна, головний спеціаліст Нікітіна Надія Петрівна, 
начальник відділу Курилко Світлана Олександрівна,

2 ряд -  головний спеціаліст Дубова Наталія Валентинівна, спеціаліст І  кат. Журба Роман Іванович, 
головний спеціаліст Карась Оксана Василівна, головний спеціаліст Бур Олена Вікторівна, 

головний спеціаліст Козлова Юлія Миколаївна, заступник начальника відділу Гачкова Валентина Федорівна
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1. Адреса: 40024, м. Суми, вул. Харківська, буд. 35.
Телефон: (0542) 700-515, 700-518
Е-таі1: агЬіу@8тг.§оу.иа

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: тролейбус № 5, 10, 12, 13, 15а, маршрутні 
таксі № 3, 7, 12, 13, 18, 21, 60, 61, автобус № 59а до зупинки «Проспект Михайла Лушпи».
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15,

п’ятниця з 8-00 до 16-00, 
перерва: 12-00 -  13-00.

Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: вівторок, четвер з 8-00 до 17-00.
5. Відомості про керівників архіву:

з січня 1973 р. Бондарь Лідія Андріївна, з березня 1986 р. Захарченко Лідія Василівна, 
з 21 травня 2009 р. Курилко Світлана Олександрівна.
6. Історична довідка:

Сумський державний міський архів створений у 1939 році.
7. В архівному відділі зберігається 29 фондів, 6086 справи документів НАФ, 165 фонди, 
44006 справ з кадрових питань ліквідованих установ.
8. Довідковий апарат архіву: 40 описів на документи постійного зберігання, 1264 описів 
справ з особового складу.

Архівний відділ Шосткинської міської ради

Головний спеціаліст Остапець Володимир Миколайович, 
начальник відділу Харченко Маргарита Миколаївна

1. Адреса: 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Миру, буд. 3. 
Телефон: (05449) 2-05-08
Е-таі1: ау-зЬо8Іка@икг.пеІ

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: маршрутне таксі.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15,

п’ятниця з 8-00 до 16-00, 
перерва: 12-00 -  13-00.

Вихідні дні: субота, неділя.
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4. Прийомні дні: понеділок з 9-00 до 12-00.
5. Відомості про керівників архіву:

Єгорова Юлія Павлівна, з жовтня 1966 р. Мазур Наталія Яківна, з січня 1981 р. П ’ятак 
Людмила Володимирівна, з 2009 р. Харченко Маргарита Миколаївна.
6. Історична довідка:

Архівний відділ є структурним підрозділом міської ради.
7. В архівному відділі зберігається 21 фонд, 5134 справи документів НАФ (1978-2016), 
100 фондів, 4465 справ з кадрових питань ліквідованих установ (1944-2016).
8. Довідковий апарат архіву: 121 опис, 355 тематичних карток.

РОЗДІЛ ІУ. ТРУДОВІ АРХІВИ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) РАД

Комунальна установа Білопільської районної ради 
«Білопільський районний трудовий архів»

Провідний архівіст Кавєрін Віталій Васильович, директор архіву Грицак Галина Леонідівна, 
провідний архівіст Грицак Ірина Миколаївна, провідний бухгалтер Наливайко Сергій Іванович

1. Адреса: 41800 м. Білопілля, вул. Полтавський полк, 2.
Телефон/факс (0243) 9-26-96,
Е-таі1: ІгигїагЬЬі1ор@икг.пеї

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: від автовокзалу близько 800 метрів, 
від залізничного вокзалу маршрутне таксі № 5.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва : 12.00 -
13.00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: вівторок, середа, п’ятниця.
5. Відомості про керівників архіву:

Грищенко Ольга Леонідівна, з січня 2015 р. Грицак Галина Леонідівна.
6. Історична довідка:

Комунальна установа була створена рішенням шостої сесії районної ради 
від 15.12.2006. Фактичне функціонування закладу було забезпечено з 01.02.2007. Кадрове
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забезпечення: чотири штатних одиниці, в тому числі директор, 2 провідних архівіста, 
провідний бухгалтер. Основними джерелами фінансового забезпечення діяльності 
комунальної установи є районний бюджет, надання платних послуг, благодійна допомога. 
З 2007 по 2010 роки комунальна установа фінансувалась за рахунок районного бюджету, у 
2011 році -  за рахунок міських, селищних та сільських рад.
7. Станом на 01.01.2017 в архіві зберігається 803 справи тимчасового зберігання, 
28371 справа з кадрових питань ліквідованих підприємств, установ організацій.

Трудовий архів Буринської міської ради

1. Адреса: 41700, Сумська обл., м. Буринь, вул. Першотравнева, 1.
Телефон: (05454) 2-17-54
Факс: (05454) 2-22-07 
Е-таі1: Ьигуп.гагїа@ икг.пеї

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: від автовокзалу автобусом «Центральна 
районна лікарня -  завод СОМ» до зупинки «Магазин «Ластівка».
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: четвер.
5. Відомості про керівників архіву:

Аніщенко Яна Станіславівна.
6. Історична довідка:

Трудовий архів Буринської міської ради утворено у березні 2008 року.
7. В трудовому архіві зберігається 38 фондів (1943-2011).
8. Довідковий апарат архіву: 54 описи.

Комунальна установа Глухівської районної ради 
«Об’єднаний трудовий архів Глухівського району»

1. Адреса: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 43.
Телефон: (05444) 2-20-18
Е-таі1: агЬіу-§ггїа@икг.пеї

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: маршрутне таксі № 1, № 4, № 5, № 6.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15,

п’ятниця з 8-00 до 16-00, 
перерва: 12-00 -  13-00.

Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: понеділок, середа з 9-00 до 1 2-00.
5. Відомості про керівників архіву:

Овсієнко Ольга Миколаївна.
6. Історична довідка:

Рішенням сорок восьмої сесії шостого скликання Глухівської районної ради 
від 27 березня 2015 року створено комунальну установу Глухівської районної ради 
«Об’єднаний трудовий архів Глухівського району».

З 01 липня 2015 року розпочата діяльність комунальної установи, до складу якої 
входили директор та провідний бухгалтер, а з 14 червня 2016 року чисельність трудового 
архіву збільшено на одного штатного працівника -  архівіста І категорії.
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Провідний бухгалтер Сугоняко Наталія Іванівна, 
директор Овсієнко Ольга Миколаївна, 

архівіст І  категорії Нікітіна Ніна Вікторівна

За період роботи з липня 2015 року по червень 2017 року до комунальної установи 
Глухівської районної ради «Об’єднаний трудовий архів Глухівського району» надійшло 
5794 справи з кадрових питань та створено 63 фонди.
7. В трудовому архіві зберігається 63 фонди (1943-2016).

Трудовий архів Кролевецької міської ради

1. Адреса: 41300, Сумська область, м. Кролевець, вул. Франка, буд. 7.
Е-таі1: кго1гагїа@икг.пеї

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: маршрутне таксі № 1, 2, 3, 4.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15,

п’ятниця з 8-00 до 16-00, 
перерва: 12-00 -  13-00.

Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: понеділок, п’ятниця з 8-00 до 16-00.
5. Відомості про керівників архіву:

Ялинна Віра Василівна.
6. Історична довідка:

Трудовий архів Кролевецької міської ради створений відповідно до рішення 25 сесії 
4 скликання Кролевецької міської ради від 14.06.2005 та діє на підставі Положення про 
Трудовий архів Кролевецької міської ради. Штат -  1 одиниця (архівіст ІІ категорії).
7. В трудовому архіві зберігається 34 фонди (1943-2010).
8. Довідковий апарат архіву: 34 описи.
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Комунальна установа Недригайлівської районної ради
«Недригайлівський районний трудовий архів»

Архівіст Гордієнко Любов Олексіївна, директор Стовбир Олена Іванівна, 
провідний бухгалтер Петренко Ніна Іванівна

1. Адреса: 41200 смт. Недригайлів, вул. Шевченка, 13.
Телефон/факс: (05455) 5-26-59

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: рейсовим автобусом.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00,

перерва: 12.00 -  13.00.
Вихідні дні: субота, неділя.

4. Прийомні дні: щоденно.
5. Відомості про керівників архіву:

Стовбир Олена Іванівна.
6. Історична довідка:

Рішенням двадцять першої сесії п’ятого скликання Недригайлівської районної ради 
від 23.05.2008 створено комунальну установу «Недригайлівський районний трудовий архів». 
Площа архіву складає 125 м2, площа архівосховища -  84 м2. В архіві працює три штатні 
одиниці: директор, архівіст та провідний бухгалтер. В архіві зберігається 15032 справи.
7. В архіві зберігається 45 фондів (1943-2015).
8. Довідковий апарат архіву: 45 описів.

Комунальна установа Путивльської міської ради 
«Путивльський міський трудовий архів»

1. Адреса: Сумська обл., м. Путивль, Іоанна Путивльського, 16.
Телефон: (0242) 5-10-20
Е-таі1: гада-риІіу1@икг.пеІ (електронна пошта Путивльської міської ради).

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: автобус.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва: 12-00 -
13-00. Вихідні дні: субота, неділя.
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4. Прийомні дні: понеділок, середа, п’ятниця.
5. Відомості про керівників архіву:

Самохіна Валентина Олексіївна.
6. Історична довідка:

Комунальна установа «Путивльський міський трудовий архів» була створена 
рішенням 12-ї сесії п’ятого скликання міської ради від 14.02.2007.
7. В трудовому архіві зберігається 56 фондів (1943-2011).
8. Довідковий апарат архіву: 56 описів.

Комунальна установа Сумської районної ради 
«Сумський районний трудовий архів»

Архівіст Єгорова Олена Вікторівна, директор Свистельник Лариса Володимирівна, 
бухгалтер Мазур Наталія Миколаївна

1. Адреса: Сумська обл., Сумський район, с. Сад, вул. Войти, буд. 5.
Телефон/факс: (0542) 695-260

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: автобус № 134 відправляється з м. Суми 
від вул. Кузнєчної через кожні 30 хв.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва : 12.00 -
13.00. Вихідні дні: субота, неділя.
4. Прийомні дні: понеділок -  п’ятниця.
5. Відомості про керівників архіву:

Свистельник Лариса Володимирівна.
6. Історична довідка:

Комунальна установа Сумської районної ради «Районний трудовий архів» створена 
28.02.2007 рішенням сьомої сесії Сумської районної ради п’ятого скликання. Зареєстрована 
установа 03.09.2007. Штатна чисельність установи -  3 одиниці: директор, архівіст І категорії, 
0,5 посадового окладу бухгалтер та 0,5 посадового окладу архівіст І категорії. Комунальна 
архівна установа Сумської районної ради «Районний трудовий архів», заснована на 
комунальній формі власності, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ Сумського району, є бюджетною установою, управління якою здійснюється 
Сумською районною радою.
7. В архіві зберігається 15408 справ (1943-2016).
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Комунальна установа Тростянецької районної ради
«Тростянецький районний трудовий архів»

Провідний бухгалтер-архівіст 
Коваль Наталія Миколаївна, 
директор Сасіна Оксана Миколаївна

1. Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького, буд. 10А.
Телефон/факс: (0258) 5-13-82
Е-таі1: ІгидагЬіу_Іго8Іуапес@икг.пеІ

2. Транспорт, яким можна дістатись до архіву: маршрутним таксі.
3. Часи роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00, перерва : 12-00 -  13-00. Вихідні дні: субота, 
неділя.
4. Прийомні дні: понеділок, середа.
5. Відомості про керівників архіву:

Сасіна Оксана Миколаївна.
6. Історична довідка:

Рішенням вісімнадцятої сесії п’ятого скликання Тростянецької районної ради 
від 15.01.2008 було створено КУ Тростянецької районної ради «Тростянецький районний 
трудовий архів».
7. В архіві зберігається 13036 справ (1943-2016).
8. Довідковий апарат архіву: 86 описів.
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РОЗДІЛ У. ПЛЕЯДА АРХІВІСТІВ

і®Л \л

Ковальова З.А. -  директор архіву з 
серпня 1953 р. по липень 1961 р., з 

жовтня 1971 р. по серпень 1972р., 
архівний стаж майже 40 років

Сахарова Н. Ф. -  керівник архіву 
з серпня 1961 р. по листопад 

1968 р.

Рассказ Н.П. -  директор архіву 
з грудня 1968 р. по лютий 1969 р.

Шестерніна В.Н. -  керівник архіву 
з березня 1969р. по вересень 1971 р.

Казанцева Г.Ф. -  директор архіву 
з вересня 1972р. до січня 1991 р., 

«Відмінник архівної служби», 
архівний стаж 35 років

Серпокрил П.П. -  інспектор 
архівного відділу

І
Сахно А.Г. -  інспектор архівного 

відділу
Заїка Л.Я. -  керівник архіву з січня 

1991 р. по квітень 2004 р., 
заслужений працівник 

культури України, 
архівний стаж 24 роки

Іванущенко Г.М. -  очільник архіву 
з липня 2005 р. по грудень 2010 р.
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Ільченко І.О. -  заступник директора 
з наукової роботи 

з 1972р. до 1991 р., архівний стаж 
32 роки

Маміна (Зайцева) Е.І. -  заступник 
директора архіву з 1991 р. 

по1997р., стаж роботи в архівній 
галузі 25 років

Антушева Є.Б. -  заступник 
директора архіву з 1997р. по 

2001 р., архівний стаж 19 років

Покидченко Л.А. -  заступник 
директора - начальник відділу 

організації і координації архівної 
справи з вересня 2011 р. по липень 

2013 р., заслужений працівник 
культури України, стаж архівної 

служби 29 років

Шамрай В.І. -  завідуюча 
лабораторією

Терехова Л.І. -  завідуюча обліком

€
■>

Дробязко Г.Ю. -  завідуюча відділом 
збереження і НДА

Гирман Р.М. -  завідуюча відділом 
обліку, схоронності та НДА 

(до 1994 р.)

Кобелєва Т.В. -  начальник відділу 
інформації та використання 

документів з 1982 р. по 2001 р., 
стаж архівної служби 25 років
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Руденко В. О. -  завідуючий 
лабораторією збереження 

документів з 1986р. по 1995 р.

Алещенко Г.І. -  завідуюча 
лабораторією збереження 

документів з 1995 р. по 2011 р., 
архівний стаж 28 років

Джураєва В. О. -  зберігач фондів 
з 1986р. по 1994 р., стаж роботи в 

архівній галузі 33 роки

Кузьміна Г.Ф. -  начальник відділу 
організації і координації архівної 

справи з 1997р. по 2001 р., 
стаж архівної служби 25 років

Плетньова В.І. -  начальник відділу 
формування НА Ф та діловодства 

з 1991 р. по 2010р., 
архівний стаж 25 років

Шаповалова Т.О. - архівіст відділу 
формування НА Ф та діловодства

Росторгуєва О.М. -  начальник 
відділу збереження, обліку та 

довідкового апарату (до 2008 р.), 
стаж архівної служби 26 років

Луговська К.П. -  старший 
науковий співробітник

Книш Н.В. -  провідний архівіст 
відділу збереження, обліку та 

довідкового апарату
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Купрієнко О. В. -  археограф відділу 
публікацій, архівний стаж з 1978р. 

по 2005р. (2 7 років)

Шевчук Л.М. -  головний спеціаліст 
відділу збереження, обліку та 

довідкового апарату, 
архівний стаж 13 років

Сторчилова Н  М.. -  реставратор 
архівних документів лабораторії 
мікрокопіювання та реставрації 

документів (1971 - 2011 рр.), стаж 
роботи в архівній галузі 40 років

Кузьменко Л.М. -  головний 
спеціаліст відділу збереження, 
обліку та довідкового апарату, 

архівний стаж 27 років

Власенко Л.М. -  головний 
спеціаліст відділу інформації та 

використання документів 
з 1997р. по 2007р., стаж 
архівної служби 26 років

Бубенцова Л.М. - архівіст відділу 
формування НАФ та діловодства, 

архівний стаж близько 27 років

Пирогова Н.П. -  архівіст відділу 
формування НАФ та діловодства, 

архівний стаж близько 27 років

Шевельова Г.В. -  архівіст відділу 
збереження, обліку та довідкового 
апарату, архівний стаж 28 років

Мєхова Л.П. -  архівіст І  кат. 
відділу інформації та 

використання документів 
з 1971 р. по 2012р., 

архівний стаж 41 рік
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