
Інформація ЦДАВО України про виконання плану заходів до 
Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів 

НАФ на 2010-1019 рр.
За 2014 р.

Відповідно  до  Профільної  програми  здійснення  контролю  за 
наявністю, станом і  рухом документів  НАФ на 2010-1014 рр.,  розробленої 
згідно з наказом Держкомархіву України від 10.11.2009 р. № 190, внесено до 
перспективного плану перевіряння наявності та стану справ ЦДАВО України 
на 2014 р. 333 фонди на 111742 справи, зних:

9 фондів — 54146 справ за І категорією
321 фонд —  57338 справ за ІІ категорією
3 фонди   —  258 справ за ІІІ категорією

Перевірено:  502 фондів  на  134629  справ,  у  тч.  169  фонди  поза 
планом,   з них:

35 фондів - 60776 справ за І категорією, у тч. 26 фондів поза планом:
виявлено 10 справ (фф. 1, 30, 828 )
не виявлено 24 справи (ф.30, оп. 1 — 18 спр.; ф. 342, оп. 14 — 2 спр.;  

ф.582, оп.6- 1 спр.; ф.828, оп.5- 3 спр.);
з Програми були зняті наступні фонди: ф.24 (загального зберігання - 

32869  спр.)  у  зв'язку з  науково-технічною обробкою,  але  поза  Програмою 
перевірені справи секретного зберігання ( 691с спр.);

 поза Програмою — 26 фондів;

( 54146+6630 =60776справ)

Разом за І категорією: 35/23с фондів 60776/3164 с справи

430 фондів на 68227 справ за ІІ категорією, у тч. 109 фондів поза 
планом :  

виявлено 1 справи (фф. 784)
не виявлено 8 справ (ф.185, оп. 2 — 1 спр., ф.298, оп.1  — 1 спр., ф. 

833, оп.1- 2 спр., ф.2767, оп.1- 2 спр., ф.3207сч, оп.2- 1 спр., ф. 3538, оп.1- 1 
спр., );

з  Програми  були  зняті  наступні  фонди:  ф.308  (1753  спр.)  — 
перевірявся у 2010 році, ф.4775 (913 спр.) - перевірявся у  2012 році, ф.4980сч 
(загального зберігання -3253 спр.) але перевірено поза Програмою  справи 
секретного зберігання (24с спр.), ф.5209 (29 спр.) - перевірявся у 2013 році.

приєднано 109 старих описів, не врахований у Програмі;
поза Програмою — 109 фондів;

  ( 57338+5273+5616с = 68227 справ)

Разом за ІІ категорією: 430/109с фондів на 68227/5616 с справ



37 фондів  на 5626 справ за  ІІІ  категорією,  у тч.  34 фонди  поза 
планом :

виявлено 3 справи ( ф.333, 4048)
не виявлено 2 справи (ф.185 — 1 спр., ф. 298 — 1 спр.,);
поза Програмою перевірено 34 фонди;
(258 +4852+516с = 5626) 

Разом за ІІІ категорією: 37/32с фондів, 5626/516с справ

     За планом загального зберігання перевірено  134629 справи
( 125333 + 9296с =134629)

    Усього перевірено 502/164с фондів 134629/9296 с справ

Допущено технічні помилки на фонди:
Ф.4752, оп.1 — 1спр., ф.158, оп.2 — 1спр., ф.136, оп.1 — 1спр., ф.828, 

оп.5 — 6спр., ф.298, оп.1 — 1спр., ф.841, оп.1 — 12спр.

Начальник відділу забезпечення
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