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З 1932 року – Сумський державний історичний архів

З 1939 року – Сумський обласний історичний архів

З 1941 року – Державний архів Сумської області

З 1958 року – Сумський обласний державний архів

З 1980 року – Державний архів Сумської області

Державний архів Сумської області
заснований у 1925 році як Сумське
окружне архівне управління.

З 1930 року – Сумське місцеве архівне 
управління



Про помешкання Окрархів та концентрацію архівних фондів у 1926 році.        
Журнал «Архівна справа», кн. 4, 1927 р., с. 83-85, інв. № 1983.



Обов’язкова постанова Роменського
окрвиконкому про описання і передачу 
діловодного матеріалу до окружного 
архівного управління. 1926 р.
ДАСО. - ф. Р-5698, оп. 1, спр. 149, арк. 60.



Фінансовий стан та штати окружних архівних управлінь 1925/1926 і 1926/1927 рр.
Журнал «Архівна справа», кн. 4, 1927 р., с. 78, 79, інв. № 1983.



Перша нарада архівних працівників України з 06 по 10 грудня 1924 року м. Харків. 
Журнал «Архівна справа», кн. 1, 1925 р., інв. № 1173.



Постанова ВУЦВК і РНК «Про структуру і штати Центрального  Архівного Управління УСРР,
його установ і округових архівних управлінь». 1925 р.

Збірник узаконень та розпоряджень робітниче-селянського уряду України, 
1925 р., ст. 243, стор. 455-457, інв. № 5841.



Фото учасників 1-го Всеукраїнського з’їзду архівних робітників у Харкові. 8-13 травня 1926 р.
Журнал «Архівна справа», кн. 2-З, 1927 р., с. 15, інв. № 1982.



Відомості про особистий склад Сyмського Окрарху по стану на 1 січня 1927 року.
ДАСО. - ф. Р-249, оп. 1, спр. 4, арк. 8. 



Список співробітників Держархіву Сумської області на 02 квітня 1939 року.
ДАСО.- ф.Р - 951, оп. 1, спр. 31, арк. 51



Фото будівлі Держархіву у 1943-1969 роках



Архівний урок 
для студентів Сумського вишу



У читальному залі № 1 архіву 
встановлено комп’ютер-моноблок 
у кількості 6 посадкових місць, до 

якого внесені цифрові копії 
метричних книг, книг РАГС, що 

зберігаються в Держархіві області 



Сучасні будівлі Державного архіву Сумської області

Корпус № 2 Корпус № 1 


