Інформація ЦДАВО України про виконання плану заходів до
Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 20101019 рр.
за 2012 р.
Відповідно до Профільної програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом
документів НАФ на 2010-1014 рр., розробленої згідно з наказом Держкомархіву України від
10.11.2009 р. № 190, внесено до перспективного плану перевіряння наявності та стану справ
ЦДАВО України на 2012 р. 280 фондів на 114373 справи, з них:
12 фондів — 78821 справа за І категорією
248 фондів — 33130 справи за ІІ категорією
20 фондів — 2422 справи за ІІІ категорією
Перевірено: 294 фонди на 123485/5469 справ, у тч. 15 фондів (частково) поза
планом, з них за І категорією:
13 фондів на 79323 справи загального зберігання, у тч. 1 фонд поза планом:
виявлено 2 справи ( ф. 27, оп. 12 — 1 спр; ф.342, оп. 15 — 1 спр);
не виявлено 11 справ (ф. 27, оп. 12 — 1 спр; ф.318— 1 спр; ф. 337, оп. 34 — 2 спр.;
ф.342, оп. 15 — 1 спр; ф. 2605, оп. 8 — 4 спр.; ф. 4860, оп. 1 — 2 спр.);
помилково враховано у Програмі на 22 справи більше та на 59 справ менше;
поза планом — 474 справи (ф. 5232 —25 спр.; додатково до ф.4903 —449 спр.);
(78821+2- 11- 22+59=78849+474=79323)
3 фонди на 4087 справ секретного зберігання поза планом (фф. 1, 30, 539 — 2247 спр.
та до ф. 337—1840 спр.).
Разом за І категорією: 16 фондів 83410/4087 с справ
За ІІ категорією:
248 фондів на 35289 справ загального зберігання , у тч. позапланово 1 фонд, 1 фонд
знято як перевірений раніше :
виявлено 27 справ (фф.325, 509, 512, 567, 3512, 3513, 3603, 3619, 3697),
не виявлено 18 справ (фф.33, 325, 512, 567);
помилково враховано у Програмі на 1 справу більше та на 16 менше;
відбулися зміни після складання Програми на +24-1 спр.;
поза планом — 2670 справ (ф. 423, оп. 11 та оп. 27 —1272 спр., у тч. 2 відс.; додатково
до ф.4706 —1398 спр.);
знято 1 фонд — 558 справ (ф. 771)
(33130+27-18+16-1+24-1+2670-558=35289)
9 фондів на 1382 справи секретного зберігання поза планом (фф. 2344, 2602, 3509,
3538, 4550, 4552, 4667, 4403, 4177 — 1332 спр. та до ф. 325 —50 спр.)
Разом за ІІ категорією: 257 фондів 36671/1382 с справ
21 фонд на 3404 справи за ІІІ категорією, у тч. 1 фонд поза планом:
відбулися зміни після складання Програми на 9 спр.
виявлено 2 справи (ф.52 — 1 спр.; ф. 62 — 1 спр.)
поза планом — 971 справа (ф. 329)
(2422+9+2=2433+971=3404)
Разом за ІІІ категорією: 21 фонд, 3404 справи
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