Пояснювальна записка ЦДАВО України до плану заходів Програми
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 20102019 рр.
За 2015 р.
У 2015 році перевіряння наявності та стану справ здійснювалось відповідно
до Профільної програми ЦДАВО України щодо здійснення контролю за наявністю,
станом і рухом документів НАФ на 2015-1019 рр., розробленої згідно з наказом
Держкомархіву України від 10.11.2009 р. № 190.
Згідно з Програмою внесено до перспективного плану перевіряння
наявності та стану справ ЦДАВО України 77 фондів на 131758 справ, з них:
5 фонди - 89322 справи за І категорією
69 фондів - 41901 справа за ІІ категорією
3 фонди - 535 справ
за ІІІ категорією

Перевірено: 155 фондів на 152970 справ, у тч. 78 фондів поза планом, з
них:
23 фондів - 99511 справ за І категорією, у тч. 18 фондів поза планом:
виявлено 4 справ (ф.27 — 4 спр.)
не виявлено 14 справ (ф.27, оп. 17 — 4 спр.; оп. 18 — 1 спр.; оп.19- 4 спр.;
оп. 20- 1 спр.; Ф. 4802, оп. 1- 4 спр.);
у т.ч. поза Програмою перевірені — 18 фондів
( 89875+9636с =99511 справ)
Разом за І категорією: 23/18с фондів 99511/9636 с справ
122 фонди на 51042 справи за ІІ категорією, у тч. 54 фондів поза планом :
виявлено 1 справу (ф. 1241 — 1спр.,)
не виявлено 16 справ (ф.803, оп. 2 — 1 спр., ф.1241, оп.1 — 1 спр., ф. 2201,
оп.1- 1 спр., ф.4666, оп.1- 13 спр.);
з Програми було знято: фонд 3854, опис 4 (1218 спр.) — у звязку з науковотехнічним упорядкуванням;
приєднано 2 старі описи, не врахований у Програмі;
у т.ч. поза Програмою перевірено 54 фонди: ф. 1072, ф. 1078, ф. 4700 та 51
фонд секретного зберігання;
У зв'язку з донадходженням було змінено кількість справ за ф.4749 на 1
(одну) справу;
( 42085+8957с = 51042 справи)
Разом за ІІ категорією: 122/51с фондів на 51042/8957 с справ
10 фондів на 2417 справ за ІІІ категорією, у тч. 7 фондів поза планом :
не виявлено 1 справу (ф.61 — 1 спр.);
поза Програмою перевірено 7 фондів: ф. 61 та 6 фондів секретного
зберігання;

(2037 +380с = 2417 справ)
Разом за ІІІ категорією: 10/6с фондів, 2417/380с справ
За планом загального зберігання перевірено 152970 справи
( 133997 + 18973с =152970 справ)
Усього перевірено 155/75с фондів 152970/18973 с справи
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