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Про стан виконання Державним архівом  

Харківської області Регіональної програми  

здійснення контролю за наявністю, станом і 

 рухом документів НАФ на 2010-2014 рр.,  

у першому півріччі 2013 року 

 

 Розглянувши і обговоривши доповідь колегія визначає, що у Державному 

архіві Харківської області для забезпечення виконання Регіональної програми 

здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010-

2014 рр. у першому півріччі 2013 року і відповідно до Плану роботи  відділу 

забезпечення збереженості документів на 2013 рік, на початку поточного року, 

співробітники відділу розпочали роботу з перевіряння наявності та фізичного 

стану справ запланованих фондів дорадянського і радянського періодів. У 

цілому, в 2013 році, вони мають перевірити 45 803 справи дорадянського 

періоду та 77 539 справ радянського періоду.  

У першому півріччі згідно з планом роботи відділ забезпечення 

збереженості документів мав здійснити перевіряння 24200 справ дорадянського 

періоду, 38389 справ радянського періоду. На зазначену роботу передбачено 

було 242 години на перевіряння дорадянського періоду та 128 годин на – 

радянський період. Однак, за звітній період часу перевірено 12 850 справ 

дорадянського періоду і 12 618 справ радянського періоду та потрачено часу 

відповідно 128 годин і 42 години. Таким чином, доводиться констатувати, що 

план І-го півріччя відділом не виконано. Але це пояснюється рядом причин.  

По-перше, це незаплановане перевіряння наявності справ з особового 

складу, що надійшли на зберігання до держархіву після 1991 року і підлягали 

передаванню до КП «Харківський міський архів». У період з січня до травня 

2013 року було перевірено, сформовано у в’язки, передано поодинично і 

встановлено на стелажі більш 25 тисяч справ.  

По-друге, працівники відділу багато часу витратили на розбір справ, 

перевезених із будівлі по пров. Короленка, 5. Справи групували за описами, 

номерами. 

І нарешті, це великий об’єм виданих із сховищ у користування 

працівникам архіву та до читального залу описів і справ і дуже велика кількість 

перевірених та пронумерованих аркушів. Так, у першому півріччі 2013 року 

видано 8046 описів, замість 3763 запланованих. Цифра більш ніж у 2 рази 

перевищує заплановану. Кількість перевірених аркушів у справах, що 

видавалися із сховищ у користування працівникам архіву та до читального залу 

у справах дорадянського періоду в  4, а у справах радянського періоду в 8 разів 

перевищує за планову цифру. Так, у першому півріччі із сховищ було видано 
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20158 справ. При цьому перевірено 1 657 052 аркуші у справах радянського 

періоду (заплановано 200 тисяч) і 799 336 аркушів у справах дорадянського 

періоду (заплановано 160 тисяч), пронумеровано 117 319 аркушів (заплановано 

45 тисяч).  

Враховуючи вищевикладене, колегія вирішує: 

 

1. Інформацію начальника відділу Іванської Т.В. про стан роботи щодо 

перевіряння наявності та стану справ, взяти до відома.  

2. У другому півріччі поточного року активізувати роботу з перевіряння 

наявності та стану справ відповідно до Регіональної програми здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що 

підлягають включенню до нього, на 2010-2014 роки і виконати у повному 

обсязі до кінця поточного року.  

 

 

 

Головуючий на колегії, 

заступник директора архіву      Л.М. Юдіна 

 

Секретар колегії        О.С. Гнезділо 

 
 

 


