
Пояснювальна записка ЦДАВО України до виконанння плану заходів 
Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів 

НАФ 
на 2010-2019 рр.

За 2018 р.

У  2018  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 на 2018 рік: 100 - фондів, 107865 
— справ.

Перевірено: 103 фонди на 111797/2219с справи, у тч. 3 фонди поза 
планом,   з них:

 Всього за даними фондами:
 Не виявлено 192 справи:  Ф. 337,  оп. 28 —1  справа (відсутня вперше); 

ф.  2373,  оп.  1-  1  справа  (відсутня  вперше);  ф.  2724,  оп.  1  — 181  справу 
(вперше відсутні) та ;  ф. 5095, оп. 1 — 2 справи (відсутні вперше); ф. 106, оп. 
3  — 1 справа  (перебуває  у  розшуку);  ф.  772,  оп.  1  — 2  справи  (відсутні 
вперше); ф. 561, оп. 1 — 4 прави (відсутні вперше).  

 Виявлено  3 справи:  ф. 8, оп. 2 — 1 спр. (раніше відсутні), ф. 1251 — 1 
справа (акт тех. помилки); ф. 5018, оп. 1 — 1 спр. (необліковані).

У ході розшуку було встановлено, що за ф. 27, оп. 19 - 1 справа (№ 
5734-а)  не надходила на державне зберігання але помилково була взята на 
облік та внесена до списку справ, що перебувають у розшуку. За результатами 
чого  було  оформлено  належні  документи  та  погоджено  з  комісією 
Укржержархіву  з  контролю за  наявністю,  станом  та  розшуком  документів 
НАФ та відповідно до наказу директора ЦДАВО України дану справу знято з 
обліку та списку справ, що перебувають у розшуку.

Також під час перевіряння наявності та вивіряння облікових документів 
встановлено, що за ф. 39 помилково перебувають на обліку та у розшуку  
5 спр. (за старим описом №2) на які було оформлено належні документи  та 
за погодженням з комісією Укржержархіву з контролю за наявністю, станом 
та розшуком документів НАФ та відповідно до наказу в.о. директора ЦДАВО 
України дані справи зняті з обліку та з розшуку. 

Відповідно до актів техічних помилок в  облікових документах  вибуло 
5 справ:  ф. 337, оп. 13 — 1 спр.; ф. 1251, оп. 1- 1 спр.; ф.2724 - 1 спр.; ф. 
4932, оп. 1-ос — 1 справа (пропущена за описом, акт тех. помилки); ф. 72 -1 
спр. ( пропущена за описом, акт тех. помилки).



За планом загального зберігання перевірено  111797/2219с справи
( 109578 + 2219с =111797/2219с справи)

    Усього перевірено 103 фонди 1117979/2219с справи

Начальник відділу забезпечення
збереженості та обліку документів       Н. Г. Давиденко


