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РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 
 

26.02.2016     Харків         № 1/3 
 

 

Про стан виконання Регіональної програми  

здійснення контролю за наявністю,  

станом і рухом документів НАФ  

на 2015-2019 рр. підприємствами,  

установами та організаціями-джерелами  

формування НАФ Державного архіву  

Харківської області за підсумками 2015 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу формування 

НАФ та діловодства Державного архіву Харківської області (далі — Державний 

архів) Михасенко Л.О., колегія відзначає, що контроль за наявністю, станом та 

рухом документів Національного архівного фонду (далі − НАФ) 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 НАФ на 2015-2019 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 НАФ. 

 Відповідно до регіональної програми, відділом формування НАФ та 

діловодства Державного архіву на початку року було проінформовано 16 

установ, включених до плану заходів на 2015 рік, про необхідність проведення 

перевірки  наявності та фізичного стану документів постійного зберігання. 

 В результаті, протягом 2015 року роботу по перевірці наявності провели 

усі 16 установ, а саме: Інститут овочівництва і баштанництва Національної  

академії аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут 

експериментальної клінічної ветеринарної медицини Національної академії 

аграрних наук України, Інститут тваринництва Національної академії аграрних 

наук України, ПрАТ «Інститут «Харківський Водоканалпроект», Національний 

університет цивільного захисту, Український державний головний науково-

дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних та екологічних 

вишукувань «УкрНДІІНТВ» Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

і житлово-комунального господарства України, Обласний комунальний заклад 

«Харківський академічний театр музичної комедії», Відділ у справах релігій 

Харківської обласної державної адміністрації, Управління забезпечення 

доступу до  публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації, 

Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних наук 
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України, Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор`єва Національної 

академії медичних наук України, Державна установа «Інститут мікробіології та 

імунології ім. І. Мечнікова» Національної академії медичних наук України, 

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології національної 

академії медичних наук України», Державна установа «Інститут загальної та 

невідкладної хірургії  імені В.Т. Зайцева» Національної академії медичних наук 

України, Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків» 

Національної академії медичних наук України, Державна установа «Інститут 

проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського» Національної академії 

медичних наук України. 

Загальна кількість перевірених справ складає 3446 справ 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 усі установи, окрім Державної установи «Інститут 

неврології, психіатрії та наркології національної академії медичних наук 

України», провели перевірку наявності справ і з особового складу. Загальна 

кількість перевірених справ з особового складу складає 7107 справ. За 

результатами перевірки наявності складені акт та аркуш перевіряння. Факту 

нестачі справ не встановлено. 

 

Враховуючи викладене вище, колегія вирішує: 

 

1. Інформацію про стан виконання Регіональної програми здійснення 

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

підприємствами, установами та організаціями-джерелами формування НАФ 

Державного архіву Харківської області за підсумками 2015 року взяти до 

відома та використання в роботі. 

 

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. 
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3. Доповідати на засіданнях колегії Державного архіву про стан роботи з 

цього питання один раз на рік. 

 

Термін виконання: лютий 2017 року 

Голова колегії, 

заступник директора архіву              Є.О. Кущ 

 

 

 

 

 

 

 


