
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
23.12.2015                              м. Запоріжжя                     № 3 

 
Про виконання Державним архівом Запорізької області у 2009-2015 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 2015 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.  

Акумульовані в архівних установах величезні масиви вимагають 
посиленої уваги до умов їх зберігання. Цей аспект діяльності архівних установ 
– складна комплексна проблема, яка, у свою чергу, вимагає комплексного 
підходу на рівні управлінських, науково-методичних, практичних заходів, 
спрямованих на створення оптимальних умов зберігання документів НАФ, 
забезпечення їх належного фізичного стану як в поточний момент, так і в 
довгостроковій перспективі.  

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».  

Реалізація основних завдань Програми архівними установами Запорізької 
області протягом 2010-2015 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 організація їх розшуку; 
– виявлення та облік документів, що потребують реставраційного та 

іншого оброблення; 
–  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 
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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 на 

2015 рік згідно з «Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів НАФ на 2009-2019 роки» було заплановано перевірити                 
713 фондів, 130000 од. зб. (кількість справ вказано приблизно), в т.ч.: 

- І категорії – 23 фонди, 10000 од. зб.; 
- ІІ категорії – 86 фондів, 60000 од. зб.; 
- ІІІ категорії – 604 фонди, 60000 од. зб. 
 
Протягом 2015 року перевірено 360 фондів, 47625 од. зб., в т.ч.: 
 І категорії – 18 фондів, 11925 од. зб., 
ІІ категорії – 19 фондів, 7520 од. зб., 
ІІІ категорії – 323 фонди; 28180 од. зб.  
 
Не перевірено 364 фонди, 100714 од. зб., в т.ч.: 
- І категорії – 7 фондів, 8140 од. зб. 
- ІІ категорії – 71фонд, 53475 од. зб.; 
- ІІІ категорії – 286 фондів,  39099 од. зб., з них: 
1) 39 фондів, які внесено до Програми помилково, бо вони рахуються 

як приєднані або передані, з них: 
- І категорії – 1 фонд: Р-149 
- ІІ категорії – 9 фондів: Р-2134, Р-2135, Р-2137, Р-2138, Р-2139, Р-2142, 

Р-2149, Р-2444, Р-2508; 
- ІІІ категорії – 29 фондів: Р-2609, Р-2610, Р-2611, Р-2690, Р-2761,                   

Р-2762, Р-2767, Р-2777, Р-2811, Р-2835, Р-2839, Р-2852, Р-2854, Р-2910, Р-2918, 
Р-2921, Р-2934, Р-2944, Р-2945, Р-3188, Р-3189, Р-3320, Р-3331, Р-3332, Р-3334, 
Р-3386, Р-3387, Р-3442, Р-3444; 

2) враховано двічі – 1 фонд ІІІ категорії: Р-3346. 
3) арифметична помилка в підрахунку кількості фондів - 1 фонд           

ІІІ категорії – за Програмою передбачено перевірити 604 фонди ІІІ категорії, а 
фактично внесено в Програму 603 фонди; 

3) у зв’язку із скороченням штатів та кадровими змінами не 
перевірено 323 фонди, 98724 од. зб., з них: 

- І категорії – 6 фондів, 8140 од. зб.: Р-566, Р-591, Р-592, Р-813, Р-1217, 
Р-5638; 

- ІІ категорії – 62 фонди, 53475 од. зб.: Р-2132, Р-2133, Р-2155, Р-2168,           
Р-2189, Р-2190, Р-2217, Р-2218, Р-2219, Р-2222, Р-2223, Р-2251, Р-2252, Р-2261,           
Р-2270, Р-2287, Р-2413, Р-2450, Р-2452, Р-2453, Р-2478, Р-2482, Р-2486, Р-2487, 
Р-2488, Р-2497, Р-2500, Р-2505, Р-2507, Р-2509, Р-2510, Р-2513, Р-2518, Р-2519, 
Р-2524, Р-2525, Р-2531, Р-2532, Р-2539, Р-2541, Р-2542, Р-2543, Р-2544, Р-2545, 
Р-2546, Р-2547, Р-2548, Р-2549, Р-2550, Р-2551, Р-2552, Р-2553, Р-2554, Р-2557, 
Р-2569, Р-2572,  Р-2576, Р-2580, Р-2591,  Р-2592, Р-2593, Р-2594; 

- ІІІ категорії – 255 фондів, 39099 од. зб.: Р-2503, Р-2504, Р-2522 Р-2526, 
Р-2527, Р-2533, Р-2534, Р-2535, Р-2536, Р-2537, Р-2538, Р-2559, Р-2560, Р-2567, 
Р-2568, Р-2573, Р-2577, Р-2581, Р-2582, Р-2583, Р-2595, Р-2612, Р-2615, Р-2617, 
Р-2620, Р-2626, Р-2628, Р-2638,  Р-2646, Р-2647, Р-2649, Р-2650, Р-2651, Р-2660, 
Р-2661, Р-2662, Р-2663, Р-2664, Р-2665, Р-2681, Р-2683, Р-2711, Р-2740, Р-2741,     
Р-2742, Р-2763, Р-2768, Р-2774, Р-2780, Р-2790, Р-2792, Р-2793, Р-2805, Р-2807, 
Р-2809, Р-2810, Р-2824, Р-2831, Р-2832, Р-2833, Р-2834, Р-2841, Р-2842, Р-2843, 
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Р-2849, Р-2853, Р-2860, Р-2874, Р-2875, Р-2880, Р-2914, Р-2916, Р-2920, Р-2925,  
Р-2932, Р-2941, Р-2948, Р-2954, Р-2970, Р-2972, Р-2986, Р-3009, Р-3015, Р-3016, 
Р-3019, Р-3020, Р-3068, Р-3077, Р-3079, Р-3080, Р-3083, Р-3084, Р-3085, Р-3086, 
Р-3087, Р-3088, Р-3089, Р-3091, Р-3092, Р-3093, Р-3094, Р-3095, Р-3097, Р-3103, 
Р-3110, Р-3185, Р-3187, Р-3190, Р-3191, Р-3213, Р-3214, Р-3215, Р-3218, Р-3219, 
Р-3221, Р-3222, Р-3223, Р-3224, Р-3225, Р-3227, Р-3228, Р-3230, Р-3247, Р-3248, 
Р-3260, Р-3262, Р-3263, Р-3264, Р-3265, Р-3266, Р-3267, Р-3268, Р-3269, Р-3270, 
Р-3271, Р-3272, Р-3273, Р-3276, Р-3277, Р-3280, Р-3281, Р-3282, Р-3283, Р-3285, 
Р-3286, Р-3287, Р-3288, Р-3291, Р-3292, Р-3293, Р-3294, Р-3295, Р-3296, Р-3297, 
Р-3300, Р-3301, Р-3302, Р-3303, Р-3304, Р-3305, Р-3310, Р-3314, Р-3315, Р-3316, 
Р-3317, Р-3318, Р-3319, Р-3321, Р-3323, Р-3326, Р-3327, Р-3328, Р-3329, Р-3330, 
Р-3335, Р-3339, Р-3346, Р-3347, Р-3358, Р-3359, Р-3360, Р-3361, Р-3362, Р-3363, 
Р-3364, Р-3365, Р-3366, Р-3367, Р-3368, Р-3369, Р-3375, Р-3376, Р-3380, Р-3381, 
Р-3384, Р-3385, Р-3388, Р-3390, Р-3416, Р-3417, Р-3420, Р-3422, Р-3425, Р-3426, 
Р-3427, Р-3429, Р-3430, Р-3431, Р-3434, Р-3435, Р-3437, Р-3438, Р-3441, Р-3447, 
Р-3448, Р-3450, Р-3451, Р-3454, Р-3456, Р-3457, Р-3459, Р-3460, Р-3461, Р-3462, 
Р-3463, Р-3464, Р-3465, Р-3467, Р-3468, Р-3469, Р-3471, Р-3472, Р-3473, Р-3474, 
Р-3475, Р-3476, Р-3477, Р-3478, Р-3479, Р-3480, Р-3481, Р-3482, Р-3483, Р-3484, 
Р-3485, Р-3486, Р- 3487, Р3488, Р-3489, Р-3490, Р-3491, Р-3492, Р-3493, Р-3494, 
Р-3495. 

 
У зв’язку з виробничою необхідністю перевірено 11 фондів, які не 

були включені до Програми, з них:  
І категорії – 2 фонди: Р-2855, П-162; 
ІІ категорії – 4 фонди: Р-3686, Р-3687, Р-4006, Р-4008; 
ІІІ категорії – 5 фондів: 246, Р-1456, Р-2433, Р-2445, Р-2994; 
Перевірено не включених до Програми 18339 од. зб. (по фондах, 

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

- І категорії –10065 од. зб.;  
- ІІ категорії – 995 од. зб.;  
- ІІІ категорії – 7279 од. зб.  
Виявлено відсутніх 33 од. зб., всі вперше, розшукано 3 од. зб.  
Виявлено і обліковано 7 необлікованих од. зб., з них 4 од. зб. по фондах, 

які проходили перевіряння наявності в 2015 році, 3 од. зб. – по інших фондах.  
Потребують реставрації – 0 од. зб., ремонту – 234 од. зб., оправлення 

(підшивки) - 149 од. зб. 
Справ, що потребують дезинфекції та дезінсекції, не виявлено. 
 
За період 2009-2015 рр. перевірено 1986 фондів 318524 од. зб. при плані 

2451 фонд 297200 од. зб. (кількість справ вказано приблизно), з них перевірено: 
- І категорії – 220 фондів, 130996 од. зб.; 
- ІІ категорії – 355 фондів, 85532 од. зб.; 
- ІІІ категорії – 1411 фондів, 101996 од. зб. 
У зв’язку із скороченням штатів та кадровими змінами не перевірено 

446 наявних фондів, 126431 од. зб., які були включені до Програми 
перевіряння, з них: 

- І категорії – 13 фондів, 22467 од. зб.; 
- ІІ категорії – 85 фондів, 5720 од. зб.; 
- ІІІ категорії – 348 фондів 48464 од. зб. 
 Перевірено 138 фондів, 91043 од. зб., які не були включені до Програми.  
Виявлено відсутніх 293 од. зб., з них 231 од. зб. вперше, 62 од. зб. 

поставлено в розшук раніше, розшукано 21 од. зб.  
На 01.01.2016 в розшуку знаходиться 390 од. зб. 
Виявлено од. зб., що потребують реставрації – 1452 од. зб, ремонту – 

1125 од. зб., оправлення та підшивки – 8628 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.  
Перевіряння наявності, стану і руху  документів  НАФ в організаціях 
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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 
2015 рік згідно з Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом  
документів  НАФ  на 2009-2019 роки було заплановано перевірити 2677 од. зб. 
(кількість одиниць зберігання вказано приблизно) в 14 установах, організаціях 
та підприємствах (далі – установи), що перебувають у  його зоні 
комплектування.  

У 2015 році перевірено 14 установ. Загальна кількість справ, яка 
зберігаються  в установах, за обліковими документами (описами) складає 2973, 
загальна кількість справ в наявності – 2965, не виявлено 8 справ. Фізичний стан 
справ задовільний, жодна справа не потребує дезінфекції, дезінсекції, 
реставрації, ремонту або оправлення. 

Але треба зауважити, що кількість перевірених справ у 2015 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 2009-2015 рр. проведено перевіряння наявності, стану та  руху 
документів НАФ в 108 юридичних особах у зоні комплектування Державного 
архіву Запорізької області. Загальна кількість перевірених справ – 31052 од. зб.,  
не виявлено 76 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. 

Враховуючи зазначене, колегія Державного архіву Запорізької області 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про виконання Державним архівом Запорізької області у 
2010-2015 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 Програми здійснення контролю за наявністю, 

станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки з врахуванням кадрових 
змін та навантаженням працівників, пов’язане з виконанням виробничих 
завдань на інших ділянках роботи архіву; 

2) забезпечити організацію розшуку справ, не виявлених в процесі 
перевіряння наявності і стану справ; 

3) забезпечити  організацію обліку справ,  не виявлених в процесі 
перевіряння наявності і стану справ та складання списків справ, що знаходяться 
у розшуку. 

 
3. Начальнику відділу формування Національного архівного фонду та 

діловодства Фурсенко Т.В. забезпечити у 2016 р. виконання  заходів Програми 
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-
2019 роки. 

 
4. Заступнику директора Ядловській О.Л.: 
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1) забезпечити постійний контроль за виконанням заходів Програми 
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-
2019 роки. 

2) до 25.12.2015 забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення 
рішення колегії. 

 
6. 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  


