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Розглянувши і обговоривши доповідь  колегія відзначає, що контроль за 

наявністю, станом та рухом документів Національного архівного фонду є 

невід’ємною складовою діяльності архівних установ України щодо фізичного 

збереження національної архівної спадщини. На виконання цих завдань 

розроблена і поетапно реалізується регіональна програма здійснення контролю 

за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 

2010-2014 роки.  

Мета програми - забезпечення довготривалого збереження документів 

НАФ через отримання достовірних відомостей  стосовно наявності та стану 

збереженості документів з основної діяльності в установах, підприємствах та 

організаціях, що є джерелами формування Національного архівного фонду. 

Відповідно  до регіональної програми, відділом  формування НАФ та 

діловодства на початку року  було проінформовано 15  установ, які включені  

до плану заходів на 2013 рік, про необхідність проведення перевірки  наявності 

та  фізичного стану документів постійного зберігання. 

У результаті, протягом 2013 року роботу по перевірці наявності провели 

усі 15 установ, а саме: ТОВ «Харківський завод підйомно-транспортного 

устаткування», Державне підприємство «Електроважмаш», Публічне 

акціонерне товариство «Електромашина», Державне підприємство «ХЕМЗ», 

Державне підприємство «Завод імені В.О. Малишева», Харківська обласна 

організація Національної спілки архітекторів України, Харківська державна 

наукова бібліотека імені В.Г. Короленка, Харківська медична академія 

післядипломної освіти, Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова, Український науково-дослідний інститут 

олій та жирів Національної академії аграрних наук України, Харківська 

державна академія культури, Департамент інноваційного розвитку 

промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної 

адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації, Апеляційний суд Харківської області та Головне 

управління юстиції у Харківській області.  

Загальна кількість перевірених справ складає 14146 справ постійного 

зберігання. Під час перевірки наявності жодна установа не  встановила  факт 

нестачі справ НАФ. Харківська медична академія післядипломної освіти у 

результаті перевірки наявності виявила 5 справ, що потребують ремонту. 

Роботу по перевірці наявності всі установи оформили актом та аркушем 

перевіряння справ, які підписані керівником та погоджені на засіданнях 

експертних комісій. 



2 

Поряд із цим 13 установ (ТОВ «Харківський завод підйомно-

транспортного устаткування», Державне підприємство «Електроважмаш», 

Державне підприємство «ХЕМЗ», Державне підприємство «Завод імені В.О. 

Малишева», Харківська обласна організація Національної спілки архітекторів 

України, Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка, 

Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківський національний 

університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Український науково-

дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України, 

Харківська державна академія культури, Департамент інноваційного розвитку 

промисловості і транспортної  інфраструктури Харківської обласної державної 

адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації та Апеляційний суд Харківської області) провели 

перевірку наявності справ і з особового складу. Загальна кількість перевірених 

справ з особового складу складає 32039 справ. За результатами перевірки 

наявності складені  акт та аркуш перевіряння. Факту нестачі справ не 

встановлено. 

 

Відділу формування  НАФ та діловодства: 

1. Посилити контроль за збереженістю документів НАФ в установах, на 

підприємствах та в організаціях – джерелах формування держархіву  

документами НАФ. 

 

2. Продовжити перевірку наявності  в установах, на підприємствах та в 

організаціях – джерелах формування Держархіву області  документами НАФ 

відповідно до регіональної програми. 

 

 

Головуюча на колегії, 

Заступник директора архіву       Л.М. Юдіна 

 

 

Секретар колегії         О.С. Гнезділо 

 

 


