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РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

24.06.2016     Харків           № 3/3 

 

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 2016 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу забезпечення 

збереженості та реставрації документів Державного архіву Харківської області 

(далі – Державний архів) Іванської Т.В. колегія відзначає, що на виконання 

листа Державної архівної служби України від 15.03.2016 № 01.3/776 «Про 

необхідність проведення ревізії носіїв архівної інформації репресивних 

органів» внесено зміни до плану заходів Державного архіву Харківської області 

на 2016-2019 роки до Регіонального плану заходів щодо здійснення контролю 

за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 

2015-2019 роки.  

Загальна кількість запланованих для перевіряння справ не змінилась. Вона 

становить 78 173 справи на паперовій основі та 14 638 справ страхового фонду. 

Але у попередньому варіанті плану на 2016 рік переважну більшість 

запланованих до перевіряння справ складали справи дорадянського періоду – 

фонду № 3 – Канцелярії Харківського губернатора, 66 494 справи. Кількість 

запланованих для перевіряння справ радянського періоду становила 11 679 

справ.  Відповідно до оновленого плану заходів Державного архіву Харківської 

області на 2016-2019 роки до Регіонального плану заходів щодо здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного 

фонду на 2015-2019 роки цифри запланованих для перевіряння справ 

радянського і дорадянського періоду достатньо відрізняються від попередніх, а 

саме: справи дорадянського періоду становлять 12 816 справ, радянського 

періоду – 65 357 справ. Загальна кількість фондів становить 272 одиниці, в тому 

числі 7 фондів 1 категорії, 26 фондів 2 категорії, 239 фондів 3 категорії. З них 

12 566 справ 1 категорії, 20 985 справ 2 категорії, 44 622 справи 3 категорії . 

У першому півріччі 2016 року відділом перевірено 155 фондів. Це загалом 

35 154 справи (заплановано для перевіряння 34 700 справ). З них, 5 452 справи 

дорадянського періоду і 29 702 справи радянського періоду. Перевірено 1- 19 

описи фонду № 3, Канцелярія харківського губернатора, фонд 1 категорії, 30 

фондів 2 категорії, інші 124 фонди – 3 категорії. Піврічний план з перевіряння 

наявності справ виконано. Також перевірено 14 638 од.зб. страхового фонду. 

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 81справу, що потребує ремонту, 963 – 
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оправлення, 33– дезінфекції, 21 – реставрації. Усі виявлені недоліки робоча 

група з перевіряння наявності зафіксувала у картотеці даних фізичного стану 

фондів.  

Враховуючи вищевикладене, колегія вирішує: 

 

1. Інформацію начальника відділу Іванської Т.В. про стан виконання 

Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів НАФ на 2015-2019 рр., за перше півріччя 2016 року, взяти до 

відома.  

2. Забезпечити у 2016 році виконання планових завдань 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.  

 

       Термін виконання: протягом року 

 

3. Питання про стан виконання Державним архівом Харківської області 

Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів НАФ на 2015-2019 рр., у 2016 році розглянути на засіданні колегії у 

IV кварталі 2016 року. 

 

              Термін виконання: листопад 2016 року 

 

 
 

 

Голова колегії, 

заступник директора архіву               Є.О. Кущ 

 

 
 

 


