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

НАФ 
на 2020-2024 рр.

За 2020 р.

У  2020  році  перевіряння  наявності  та  стану  справ  здійснювалось 
відповідно  до  Профільної  програми  ЦДАВО  України  щодо  здійснення 
контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2020-1024 рр., 
розробленої згідно з наказом Держкомархіву України 13.11.2019 № 103.

Згідно  з  Програмою внесено  до  перспективного  плану  перевіряння 
наявності та стану справ ЦДАВО України на 2020 рік: 167 - фондів, 107525 
— справ.

Перевірено: 190 фонди 110150/7611с справи, у тч. 26 фондів поза 
Програмою,   з них:

 Всього за даними фондами:
 Не виявлено 30 справ:  ф. 24, оп. 8 -3 спр., оп. 9- 1 спр. (перебувають у 

розшуку);  ф.  265,  оп.2  -1  спр.  (відсутня  вперше);  ф.  339,  оп.  1  — 3  спр. 
(відсутні вперше); ф.398, оп. 1 — 2 спр. (відсутні вперше); ф. 534 — 12 спр. 
(перебувають у розшуку); ф. 797, оп.1 — 6 спр. (перебувають у розшуку); ф. 
5108   оп.  1  —  1  спр.(відсутня  вперше);  ф.  5265,  оп.  1  -1  спр.  (відсутня 
вперше). 

 Виявлено 1 справ:  ф. 4906, оп. 1 — 1 спр. 

За планом загального зберігання перевірено  110150/7611с справи
( 102539 + 7611с =110150/7611с справи)

    Усього перевірено 190 фонди 110150/7611с справи

У ході перевіряння наявності  та стану документів  за  ф.  2684,  оп.  3 
виявлено  арифметичну  помилку  в  облікових  документах  та  виявлено  3 
необліковані справи. За результатом було складено акт технічної помилки в 
облікових  документах  від  16.12.2020  та  акт  про  виявлення  необлікованих 
документів від 16.12.2020р. (1388+1+3=1392)

У 2020 році з  Програми  здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом  документів  НАФ на  2020-2024  рр.  у  зв'язу  з  роботою  НТО  знято 
ф.3534, у кількості 24 справи та ф. 3470, оп. 1 у кількості  265 спр.

Також з Програми знято ф. 400, оп. 1, 4-ос. у кількості 1975 спр.; ф.798 
оп.  1,  2  у  кількості  2666 спр.   у  зв'язку з  уточненням облікових даних та 



перенесено на 2021 рік позапрограмою.
Під  час  перевіряння  наявності  та  стану  документів  виявлено 

біоураженні документи: ф. 339, оп. 1, спр. № 189; ф. 534, оп. 1 спр. № 504 

Фонди, що потребують ремонту, реставрації та оправи: №№ 339, 797

Відповідно  до  наказу  директора  від  05.10.2020  №  22  та  витягу  з 
протоколу № 1 Центральної комісії  державної архівної служби з контролю за 
наявністю, станом та розшуком документів Національного архівного фонду 
від  18  вересня  2020  р.  знято  з  обліку  та  розшуку  5  (п'ять)  справ  (пусті 
обкладинки)  за  ф.  № 391  (перебували  у  розшуку  але  помилково  не  були 
внесені до списку справ, що знаходяться у розшуку).

1 справа № 348, за описом №1, фонду №  4318 знята з обліку актом 
технічної помилки в облікових документах від 02.11.2020, як така що вибула 
згідно з актом про нестачу від 12.07.1952 р. але помилково не знята з обліку. 

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


