
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
21.12.2016                              м. Запоріжжя                     № 3 

 
Про виконання Державним архівом Запорізької області у 2009-2016 роках 

заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ на 2009-2019 роки 

 
Заслухавши й обговоривши інформацію начальників відділів зберігання, 

обліку та довідкового апарату (Білець С. Т.) та формування Національного 
архівного фонду та діловодства (Фурсенко Т. В.) про виконання Державним 
архівом Запорізької області у 2016 році заходів Програми здійснення контролю 
за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки, колегія 
Державного архіву Запорізької області відзначає, що Державним архівом 
Запорізької області проводиться постійна робота щодо виконання заходів 
Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ 
на 2009-2019 роки. 

Контроль за наявністю, станом та рухом документів Національного 
архівного фонду (далі – НАФ) є невід’ємною складовою діяльності архівних 
установ Запорізької області щодо фізичного збереження національної архівної 
спадщини.  

З метою забезпечення довготривалого збереження документів НАФ через 
отримання достовірних відомостей стосовно наявності та стану збереженості 
документів НАФ, формування сучасної системи контролю за наявністю, станом 
та рухом документів НАФ наказом Державного комітету архівів України від 
10.11.2009 № 190 «Про затвердження Програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів НАФ на  2009-2019 роки» затверджена 
галузева Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ на 2009-2019 роки (далі – Програма).  

На виконання Програми Державним архівом Запорізької області видані 
накази від 08.02.2010 № 12 «Про затвердження Програми здійснення контролю 
за наявністю, станом і рухом документів НАФ архівними установами 
Запорізької області на 2010-2014 роки» та від 26.09.2014 № 58 «Про 
затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ архівними установами Запорізької області на  2015-2019 
роки».   

Відповідно до частини 4 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 років», листа Державної архівної служби 
України від 15.03.2016 № 01.3/776 «Про необхідність проведення ревізії носіїв 
архівної інформації репресивних органів», з метою забезпечення збереження 
документів Національного архівного фонду, запобігання пошкодженням та 
втраті документів, забезпечення доступу до архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років наказом Державного 
архіву Запорізької області від 05.12.2016 № 55 «Про внесення змін до наказу від 
26.09.2014 № 558 «Про затвердження Програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду 
архівними установами Запорізької області на 2015-2019 роки» внесено зміни до 
Додатку 1 до Програми.  

Реалізація основних завдань Програми архівними установами Запорізької 
області протягом 2010-2016 рр. дала можливість здійснити заходи щодо: 

– перевіряння фактичної наявності документів НАФ та відповідності їх 
кількості, зазначеній в облікових документах; 

– виявлення та усунення недоліків в обліку документів; 
– виявлення відсутніх документів та організації їх розшуку; 
– виявлення та обліку документів, що потребують реставраційного та 

іншого оброблення; 
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–  запобігання збільшенню пошкодження та втрати документів НАФ та 
ряд інших заходів щодо забезпечення збереженості документів НАФ та їх 
обліку. 

З метою удосконалення організаційно-методичної бази, формування 
сучасних організаційних моделей контролю на усіх етапах виконання 
Програми, впровадження єдиних технологічних вимог щодо контролю за 
наявністю, станом та рухом документів, уточнення даних облікових 
документів,  поліпшення контролю за станом зберігання документів в архівних 
установах Запорізької області, архівних підрозділах установ, підприємств та 
організацій Державним архівом Запорізької області у 2010 році розроблені 
форми звітності для архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, у 2012 
році - Інструкція «Про порядок здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом    документів та уточнення облікових документів у Державному архіві 
Запорізької області» та Методичні рекомендації  «Порядок перевіряння 
наявності та стану справ в архівних підрозділах підприємств, установ та 
організацій – джерел  формування НАФ». 

Дані, отримані в процесі виконання Програми, дають можливість 
оперативно підключатися до розв’язання проблемних ситуацій, що виникають у 
процесі зберігання документів НАФ та їх обліку.  

Державним архівом Запорізької області відповідно до Плану заходів 
Державного архіву Запорізької області щодо здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на                 
2016-2019 роки, що зберігаються в Державному архіві Запорізької області 
(Додаток 1 до Програми) у 2016 р. було заплановано перевірити 105 фондів, 
40000 од. зб. (кількість справ вказано приблизно), в т.ч.: 

- І категорії – 4 фонди, 13500 од. зб.; 
- ІІ категорії – 19 фондів, 15800 од. зб.; 

 - ІІІ категорії – 82 фонди, 10700 од. зб. 
 
Протягом 2016 року перевірено 106 фондів, 41978 од. зб., в т.ч.: 

-  І категорії – 5 фондів, 13956 од. зб., 
- ІІ категорії – 19 фондів, 16930 од. зб., 
- ІІІ категорії – 82 фонди, 11092 од. зб.  
 
Не перевірено 7 фондів, 1977 од. зб., в т.ч.: 
- ІІ категорії – 2 фонди, 620 од. зб.; 
- ІІІ категорії – 5 фондів,  1357 од. зб., з них: 
1) 4 фонди, які внесено до Програми помилково, бо вони рахуються як 

приєднані, передані або утилізовані, з них: 
- ІІ категорії – 1 фонд: Р-2631; 
- ІІІ категорії – 3 фонди: Р-4053, Р-4069, Р-4070; 
2) перенесено на 2017 рік завершення перевіряння  наявності                         

3 фондів 1977 од. зб., з них: 
- ІІ категорії – 1 фонд Р-1247 620 од. зб.:; 
- ІІІ категорії – 2 фонди 39099 од. зб.: Р-1036, Р-2920.  
 
У зв’язку з виробничою необхідністю перевірено 9 фондів, які не були 

включені до Програми, з них:  
І категорії – 1 фонд Р-995, оп. 14; 
ІІ категорії – 2 фонди: Р-4175, Р-4176; 
ІІІ категорії – 6 фондів: Р-1117, Р-4200, Р-4201, Р-4202, Р-4203, Р-4204; 
Перевірено не включених до Програми 1978 од. зб. (по фондах, 

перевірених, але не включених до Програми, в результаті уточнення обсягів 
фондів та документи нових надходжень), з них: 

- І категорії – 456 од. зб.;  
- ІІ категорії – 1130 од. зб.;  
- ІІІ категорії – 392 од. зб.  
Виявлено відсутніх 31 од. зб., вперше – 27 од. зб., розшукано 5 од. зб.  
Необлікованих справ не виявлено.  
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Потребують реставрації – 392 од. зб., ремонту – 423 од. зб., оправлення 
(підшивки) - 2972 од. зб. 

Справ, що потребують дезінфекції та дезінсекції, не виявлено. 
 
За період 2009-2016 рр. перевірено 2092 фонди 360502 од. зб. при плані 

2556 фондів 337200 од. зб. (кількість справ вказано приблизно), з них 
перевірено: 

- І категорії – 225 фондів, 144952 од. зб.; 
- ІІ категорії – 374 фонди, 102462 од. зб.; 
- ІІІ категорії – 1493 фонди, 113088 од. зб. 
 
У зв’язку із скороченням штатів, кадровими змінами не перевірено 

449 наявних фондів, 128408 од. зб., які були включені до Програми, з них: 
- І категорії – 13 фондів, 22467 од. зб.; 
- ІІ категорії – 86 фондів, 6340 од. зб.; 
- ІІІ категорії – 350 фондів 49821 од. зб. 
 Перевірено 147 фондів, 93021 од. зб., які не були включені до Програми.  
Виявлено відсутніх 324 од. зб., з них 258 од. зб. вперше, 66 од. зб. 

поставлено в розшук раніше, розшукано 26 од. зб.  
На 01.01.2017 в розшуку знаходиться 412 од. зб. 
Виявлено од. зб., що потребують реставрації – 1844 од. зб, ремонту – 

1548 од. зб., оправлення та підшивки – 11600 од. зб. 
Справ, що потребують дезінфекції та дезінсекції, не виявлено. 
Одночасно з перевірянням наявності справ проводилося  вивірення всіх 

облікових документів, виявлення та усунення недоліків в обліку документів.  
Одночасно з перевірянням наявності справ проводилося  вивірення всіх 

облікових документів, виявлення та усунення недоліків в обліку документів.  
 
Перевіряння наявності, стану і руху  документів  НАФ в організаціях 

проводиться згідно з методичними рекомендаціями «Порядок перевіряння 
наявності та стану справ в архівних підрозділах підприємств, установ та 
організацій – джерел  формування НАФ». 

Державним архівом Запорізької області  відповідно до плану заходів на 
2016 рік згідно з Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом  
документів  НАФ  на 2009-2019 роки було заплановано перевірити 2113 од. зб. 
(кількість одиниць зберігання вказано приблизно) в 17 установах, організаціях 
та підприємствах (далі-установи), що перебувають у його зоні комплектування.  

У 2016 році перевірено 17 установ. Загальна кількість справ, яка 
зберігаються  в установах, за обліковими документами (описами) складає 2342, 
загальна кількість справ в наявності – 2339, не виявлено 3 справи. Фізичний 
стан справ задовільний, жодна справа не потребує дезінфекції, дезінсекції, 
реставрації, ремонту або оправлення. 

Але треба зауважити, що кількість перевірених справ у 2016 році в 
установах не відповідає загальної кількості справ, зазначених в Програмі, тому 
що кількість одиниць зберігання вказано в ній приблизно. За час дії Програми  
на підприємствах, установах і організаціях відбувалося упорядкування 
документів, передавання їх на постійне зберігання до Державного архіву 
Запорізької області.   

Протягом 2009-2016 рр. проведено перевіряння наявності, стану та  руху 
документів НАФ в 125 юридичних особах у зоні комплектування Державного 
архіву Запорізької області. Загальна кількість перевірених справ – 33391 од. зб.,  
не виявлено 87 справ. Фізичний стан справ задовільний, жодна справа не 
потребує дезінфекції, дезінсекції, реставрації, ремонту, оправлення або 
підшивки.   

Вся інформація про кількість перевірених юридичних осіб, що зберігають 
документи Національного архівного фонду, кількість перевірених  та 
невиявлених справ, відображена в довідках про перевіряння наявності, стану та  
руху документів НАФ, а також у звітах про результати виконання Програми, 
які щорічно надсилаються до Державної архівної служби України в 
електронному вигляді. 
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Враховуючи зазначене, колегія Державного архіву Запорізької області 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про виконання Державним архівом Запорізької області у 
2010-2016 рр. заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів НАФ на 2009-2019 роки взяти до відома. 

 
2. Начальнику відділу зберігання, обліку та довідкового апарату          

Білець С.Т.:  
1) забезпечити виконання Плану заходів Державного архіву Запорізької 

області щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів 
Національного архівного фонду на 2016-2019 роки, що зберігаються в 
Державному архіві Запорізької області (Додаток 1 до Програми) та своєчасне 
звітування про його виконання; 
 2) дотримуватися вимог щодо порядку проведення перевіряння наявності 
і стану документів Національного архівного фонду та оформлення його 
результатів; 

3) посилити контроль за станом збереженості документів Національного 
архівного фонду, запобігати пошкодженням та втраті документів. 

 
3. Начальнику відділу формування Національного архівного фонду та 

діловодства Фурсенко Т.В. забезпечити у 2017 р. виконання  заходів Програми 
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-
2019 роки. 

 
4. Заступнику директора Ядловській О.Л.: 
1) забезпечити постійний контроль за виконанням заходів Програми 

здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-
2019 роки. 

2) до 23.12.2016 забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення 
рішення колегії. 

 
5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора 

Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С. 
 
 
 
Голова колегії                                                                             О.С.Тедєєв  
 
 
Секретар колегії                    А.А. Федько  


