Інформація ЦДАВО України про виконання плану заходів до
Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів
НАФ на 2010-1019 рр.
за 2013 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 2013 р. 102 фондів на
117600 справ, зних:
18 фондів — 56570 справ за І категорією
74фонд — 56575 справи за ІІ категорією
10 фондів — 4209 справ за ІІІ категорією
Перевірено: 119 фондів на 124204 справ, у т.ч. 18 фондів поза планом, з
них:
19 фондів на 51450 справ за І категорією, у т.ч. 1 фонд поза планом:
виявлено 9 справ (фф. 5116, 4949 )
не виявлено 3 справи (ф.5, оп. 3 — 1 справа; ф. 3040, оп. 1 — 1 справа;
ф.5116, оп.10- 1 справа);
допущено технічну помилку — 1 спр. (ф.158, оп. 2);
помилково враховано у Програмі фонд 4601 ( 13835 справ), замість 4604
(8202 справи) на 5633 справи більше ;
поза Програмою — 213 справ (1 фонд - № 4970сч);
Крім того перевірено 1 фонд на 5737 справ секретного зберігання
( 51450+5737с =57187справ)
Разом за І категорією: 20/1с фондів 57187/5737 с справи
85 фондів на 66204 справ за ІІ категорією, у тч. 12 фондів поза планом :
виявлено 13 справи (фф. 423, 4905)
не виявлено 14 справи (ф.423 — 8 спр; ф.626 — 1 спр., ф. 1221-1 спр.,
ф.3879-1 спр., ф.4572-1 спр., ф. 4990-1 спр., ф.5046-1 спр.);
допущено технічну помилку — 2 спр. (фф. 4752,5210);
помилково враховано у Програмі на 1227 справ менше;
приєднано 195 старих описів, не врахований у Програмі;
поза Програмою — 12 фондів на 8753 справи (ф.23 - 5спр., ф. 66 — 2спр. ,
ф. 87-349спр., ф.282 - 38спр., ф.843 — 28спр. , ф.5209 — 29спр., ф.4572 —
213спр., ф.288,оп.9 -5762спр., ф. 5028 — 663 спр., ф.5188- 609спр., ф.5210616спр., ф.4173- 439спр.) = 8753
Крім того перевірено 1 фонд на 10333 справи секретного зберігання.
( 57451+8753+10333с = 76537 справ)
Разом за ІІ категорією: 86/1с фондів на 76537/10333 с справ

15 фондів на 6550 справ за ІІІ категорією, у тч. 5 фондів поза планом :
виявлено 2 справи ( ф.153)
не виявлено 3 справ (ф.153 — 1 спр., ф. 158 — 1 спр., ф.555- 1спр.);
(4210 + 2340 = 6550)
Разом за ІІІ категорією: 15 фондів, 6550 справ
За планом загального зберігання перевірено 124204 справи
( 124204 + 16070с =140274)
Усього перевірено 121/2с фондів 140274/16070 с справ
Начальник відділу забезпечення
збереженості та обліку документів
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