
Пояснювальна записка ЦДАВО України до виконанння плану заходів 

Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів 

НАФ 

на 2020‒2024 рр. 

 

За 2021 р. 

 

У 2021 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 2021 рік: 126 ‒ фондів, 116252 ‒ 

справ. 

 

Перевірено: 156 фонди 129449/12458 с справи, у т.ч. 31 фонд поза 

Програмою,   з них: 

  Всього за даними фондами: 

  Не виявлено 19 справ:  ф. 12, оп. 1 ‒ 1 спр. (відсутня вперше); ф. 34, 

оп. 3, 4, 5, 13, 25 - 6 спр. (4 з них відсутні вперше); ф. 777 , оп. 3 ‒ 1 спр. 

(відсутня вперше); ф. 812, оп.1 -1 спр. (перебуває у розшуку); ф. 1223, оп. 1‒ 

1 спр. (відсутня вперше, пуста обкладинка); ф. 2702, оп. 1 ‒ 3 спр. 

(перебувають у розшуку); ф. 4681, оп. 1 - 2 спр. (одна з них відсутня вперше); 

ф.4685, оп. 1 ‒ 1 спр. (відсутні вперше); ф. 288, оп. 2, 4, 5 ‒ 3 спр. (нові 

невиявлені, пусті обкладинки). У т.ч. невиявлені вперше ‒ 12 справ. 

 

За планом загального зберігання перевірено  129449/12458с справ 

( 116991 + 12458с =129449/12458с справи) 

 

    Усього перевірено 156 фонди 129449/12458с спраи 

 

У ході перевіряння наявності та стану документів та уточнення 

облікових документів   за ф. 446, оп. 1 встановлено, що 2 справи (№№ 33, 34) 

двічі обліковані. За результатом було складено акт технічної помилки в 

облікових документах від 17.02.2021  (65-2=63). Також вибуття відбулося за  

ф.793, оп. 1 ‒ 1 справа (залишилася в установі але помилково була взята на 

облік); ф. 78, оп. 1 ‒ 1 справа (вибула в утиль але помилково не знята з 

обліку), складено акти технічних помилок в облікових документах від 

21.06.2021, 11.10.2021.  

У ході уточнення облікових даних було виявлено арифметичну помилку 

у ф. 4737 (672/21с+10 (акт тех. помилки від 11.06.2021)=703/21с), таким 

чином було збільшено кількість справ у Програмі). 

 

Також з Програми знято ф.798  оп. 1, 2 у кількості 2666 спр.  у зв'язку з 

уточненням облікових даних та перенесено на 2022 рік позапрограмою. 



Під час нумерації аркушів в справах виявлено біоураженні документи: 

ф. 339, оп. 1, спр. № 221. 

 

Фонди, що потребують ремонту, реставрації та оправи: №№ 12, 288сч, 

446, 455, 477, 1109, 1123, 1125, 2591, 2645, 2677, 2680, 2702, 2708, 3075, 3430, 

3495. Всього 17 фондів  у кількості 17052 справи. 

 

Відповідно до наказу директора від 29.01.2021 № 12 та витягу з 

протоколу  ЦЕПК Державної архівної служби України № 6 від 04.11.2020  

знято з обліку 1 (одну) справу (пошкоджену в результаті  пожежі у 1996 році) 

за ф. № 4229. 

2 справи № 33,34, за описом №1, фонду №  446 - знята з обліку актом 

технічної помилки в облікових документах від 17.02.2021, як такі що вдвічі 

обліковані; 1 справа № 84 за описом 1, фонду № 793 - знята з обліку актом 

технічної помилки в облікових документах від 21.06.2021, як така, що не 

надходила на зберігання але помилково взята на облік; 1 справа № 289 за 

описом 1 фонду № 78 - знята з обліку актом технічної помилки в облікових 

документах від 11.10.2021, як така, що вибула в утиль але помилково не була 

знята з обліку. 

 

Начальник відділу забезпечення 

збереженості та обліку документів      Наталія ДАВИДЕНКО 


