
Д Е Р Ж А В Н И Й  А Р Х І В  Х А Р К І В С Ь К О Ї  О Б Л АС Т І 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 
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Про стан виконання Регіональної програми  

здійснення контролю на наявністю, 

станом та рухом документів НАФ на 2010 – 2014 рр. 

підприємствами, установами та організаціями –  

джерелами формування НАФ Державного архіву 

Харківської області за підсумками 2014 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу формування 

НАФ та діловодства Михасенко Л.О., колегія відмічає, 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 (далі – Регіональна програма).  

Мета Регіональної програми - забезпечення довготривалого збереження 

документів Національного архівного фонду (далі - 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 Державного архіву Харківської області (далі – Державний архів) на 

початку року було проінформовано 38  установ, які включені  до плану заходів 

на 2014 рік, про необхідність проведення перевірки  наявності та  фізичного 

стану документів постійного зберігання. 

 У результаті, протягом 2014 року роботу по перевірці наявності провели 

усі 38 установ, а саме: Департамент культури і туризму харківської обласної 

державної адміністрації, ВАТ «Харківський електротехнічний завод 

«Укрелектромаш», ПАТ «Харківський канатний завод», Фірма «Трикотажне 

об'єднання у формі колективного підприємства», ПАТ «Український науково-

дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», Господарська асоціація 

«Харківцукор», ПрАТ «Харківський жировий комбінат», ПрАТ «Ефект», ПАТ 

«Кондитерська фабрика «Харків'янка», ПАТ «Стома», ТОВ «Салют», 

Харківська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини, 

Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства, 

Харківська обласна організація Українського товариства мисливців та рибалок, 

Головне управління ветеринарної медицини в Харківській області, ПАТ 

«Харківстальконструкція», АТ «Спецбудмеханізація», Державне підприємство 

«Південна залізниця», Харківська обласна державна телерадіокомпанія, 
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Харківська філія ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Харківський центр науково-

технічної та економічної інформації», Державна установа «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України», Харківська дирекція Українського 

державного підприємства поштового зв'язку «УКРПОШТА», Інститут 

рослинництва імені В.Я. Юр'єва, Національний науковий центр «Інститут 

грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Харківська обласна 

організація Товариства Червоного Хреста України, ВАТ «Харківський науково-

дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у 

Харківській області, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Головне 

управління Пенсійного фонду України, ПАТ «Холодмаш», Харківське обласне 

державне агролісомеліоративне підприємство «Харківоблагроліс», 

Комунальний заклад охорони здоров'я Обласна дитяча клінічна лікарня, 

Харківський регіональний центр з гідрометеорології Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України, Харківська середня спеціалізована музична 

школа-інтернат, Обласне комунальне підприємство «Харківський державний 

академічний театр ляльок імені В.А. Афанасьєва», Державна установа 

«Інститут дерматології та венерології», Державна інспекція з карантину рослин 

по Харківській області.   

Загальна кількість перевірених справ складає 180144 справи постійного 

зберігання. Під час перевірки наявності жодна установа не встановила факт 

нестачі справ НАФ.  

Роботу по перевірці наявності всі установи оформили актом та аркушем 

перевіряння справ, які підписані керівником та погоджені на засіданнях 

експертних комісій. 

Поряд із цим 32 установи (ПАТ «Харківський канатний завод», Фірма 

«Трикотажне об'єднання у формі колективного підприємства», ПАТ 

«Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», 

Господарська асоціація «Харківцукор», ПрАТ «Харківський жировий 

комбінат», ПрАТ «Ефект», ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків'янка», ПАТ 

«Стома», ТОВ «Салют», Харківська регіональна державна лабораторія 

ветеринарної медицини, Харківське обласне управління лісового та 

мисливського господарства, Харківська обласна організація Українського 

товариства мисливців та рибалок, Головне управління ветеринарної медицини в 

Харківській області, ПАТ «Харківстальконструкція», АТ 

«Спецбудмеханізація», Харківська обласна державна телерадіокомпанія, 

Харківська філія ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Харківський центр науково-

технічної та економічної інформації», Державна установа «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України», Харківська дирекція Українського 

державного підприємства поштового зв'язку «УКРПОШТА», Інститут 

рослинництва імені В.Я. Юр'єва, Національний науковий центр «Інститут 

грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Харківська обласна 

організація Товариства Червоного Хреста України, ВАТ «Харківський науково-

дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у 
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Харківській області, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Головне 

управління Пенсійного фонду України, ПАТ «Холодмаш», Харківське обласне 

державне агролісомеліоративне підприємство «Харківоблагроліс», 

Комунальний заклад охорони здоров'я Обласна дитяча клінічна лікарня, 

Харківська середня спеціалізована музична школа-інтернат, Обласне 

комунальне підприємство «Харківський державний академічний театр ляльок 

імені В.А. Афанасьєва», Державна установа «Інститут дерматології та 

венерології») провели перевірку наявності справ і з особового складу. Загальна 

кількість перевірених справ з особового складу складає 22184 справи. За 

результатами перевірки наявності складені акт та аркуш перевіряння. Факту 

нестачі справ не встановлено. 

Виходячи з вищевикладеного, вважаю, що робота по перевірці наявності 

та фізичного стану справ у 2014 році проводилася на належному рівні та її 

результати свідчать про те, що вище перелічені установи забезпечують 

збереженість документів НАФ. 

Враховуючи викладене вище, колегія вирішує: 

 

1. Інформацію про стан виконання Регіональної програми здійснення 

контролю на наявністю, станом та рухом документів НАФ на 2010 – 2014 рр. 

підприємствами, установами та організаціями – джерелами формування НАФ 

Державного архіву Харківської області за підсумками 2014 року взяти до 

відома та використання в роботі та визнати як таку, що ведеться на належному 

рівні. 

2. Начальнику відділу формування НАФ та діловодства Державного 

архіву Михасенко Л.О.: 

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

підприємствах та в організаціях – джерелах формування держархіву  

документами НАФ. 

      Термін виконання: постійно 

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

організаціях – джерелах формування Держархіву області документами НАФ 

відповідно до регіональної програми. 

2.3. Доповідати на засіданнях колегії Державного архіву про стан роботи 

з цього питання один раз на рік. 

 

        Термін виконання: лютий 2016 року 

 

 

Голова колегії, 

Заступник директора архіву      Є.О. Кущ 

 

Секретар колегії        О.С. Коптєва 

 


