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РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 
 

31.07.2015     Харків           № 4/2 

 

Про стан виконання Державним архівом  

Харківської області Регіональної програми  

здійснення контролю за наявністю,  

станом і рухом документів НАФ на 2015-2019 рр.,  

за перше півріччя 2015 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь заступника начальника відділу 

забезпеченням збереженості та реставрації документів Державного архіву 

Харківської області (далі – Державний архів) Мирошниченко Н.Б., колегія 

визначає, що на виконання завдань і заходів, передбачених Програмою 

здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного 

архівного фонду на 2015-2019 роки відділом забезпечення збереженості та 

реставрації документів передбачено 2015 року перевірити 31 фонд, в тому числі 

14 фондів 1 категорії, 14 фондів 2 категорії і 3 фонди 3 категорії. Загальна 

кількість передбачених перевіркою справ становить 73 623 справи. Це 43 740 

справ дорадянського періоду та 29 883 справи радянського періоду. З них 

32 195 справ у фондах 1-ої  категорії, 37 600 справ у фондах 2-ої категорії, 3828 

справ у фондах 3-ої категорії і 1402  одиниці зберігання фонодокументів.  

У першому півріччі 2015 року відділом перевірено 19 фондів. Це загалом 

39 935 справ. З них, 20 700 справ дорадянського періоду і 19 235 справ 

радянського періоду. У зв’язку з передаванням справ з особового складу на 

зберігання до КП «Харківський міський архів» був перевірений не включений 

до Програми на 2015 рік фонд № 6398, Харківський міський плодоовочевий 

торг, що налічує 576 справ. Піврічний план з перевіряння наявності у кількості 

справ виконано на 112%. Також перевірено 1 402 одиниці зберігання 

фонодокументів. 

Перевіряння наявності та фізичного стану справ проводилося шляхом 

звіряння описових статей із заголовками справ та іншими реквізитами на 

обкладинках (шифру, назви фондоутворювача, діловодного номера, заголовка, 

крайніх дат, кількості аркушів), фактичної наявності справ з підсумковими 

записами в описах.   

Фізичний стан документів визначався шляхом візуального перегляду 

справ, по наявності чи відсутності типових дефектів тексту і паперу — значним 

чи незначним пошкодженням паперу, характеру пошкоджень (механічний, 

біологічний, хімічний). Виявлено 905 справ, що потребують ремонту, 575 – 

оправлення, 247– дезінфекції, 148 – реставрації. Усі виявлені недоліки 

виконавці зафіксували у картотеці даних фізичного стану фондів.  
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Враховуючи вищевикладене, колегія вважає за необхідне: 

 

1. Інформацію начальника відділу забезпеченням збереженості та 

реставрації документів Державного архіву Іванської Т.В. про стан виконання 

Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів НАФ на 2015-2019 рр., у першому півріччі 2015 року, взяти до 

відома.  

2. У другому півріччі поточного року забезпечити виконання планових 

завдань 2015 року Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, 

станом і рухом документів НАФ та таких, що підлягають включенню до нього, 

на 2015-2019 роки, у повному обсязі. 

 

 
Голова колегії, 

заступник директора архіву              Є.О. Кущ 

 

 

 
 


