Пояснювальна записка ЦДАВО України до виконанння плану заходів
Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів
НАФ
на 2010-2019 рр.
За 2019 р.
У 2019 році перевіряння наявності та стану справ здійснювалось
відповідно до Профільної програми ЦДАВО України щодо здійснення
контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2015-1019 рр.,
розробленої згідно з наказом Держкомархіву України від 10.11.2009 р. № 190.
Згідно з Програмою внесено до перспективного плану перевіряння
наявності та стану справ ЦДАВО України на 2019 рік: 118 - фондів, 118409
— справ.
Перевірено: 126 фонди на 131082/5621с справи, у тч. 9 фондів поза
планом, з них:
Всього за даними фондами:
Не виявлено 23 справи: ф. 572, оп.2 -2 справи, оп. 4 -3 справи
(перебувають у розшуку); Ф. 582, оп. 1 —2 справи (відсутня вперше), оп. 3
— 6 справ (відсутні вперше), оп. 4 — 1 спр. (відсутня вперше); Ф. 2453,
оп.1 — 1 спр. (перебуває у розшуку); Ф. 2623, оп. 1 — 3 спр. та оп. 3-ос — 3
спр. (перебувають у розшуку);Ф. 5016, оп. 1 - 1 (відсутня вперше), оп. 2 - 1
(відсутня вперше).
Виявлено 7 справ: ф. 582, оп. 2 — 4 спр. (відсутні при прийманні), оп.
3 — 2 справи (1 пропущена за описом та 1 відсутня при прийманні) та 1
справа (акт тех. помилки); ф. 2768 — 1 справа (акт тех. помилки).
У ході розшуку виявлено 8 справ, що перебували у розшуку: ф.2, оп. 9,
спр. 2081; ф. 34, оп.4, спр. 266, 1090, оп. 5, спр. 502; ф. 2085, оп.1, спр. 3, 4,
12, 13.
Відповідно до актів техічних помилок в облікових документах вибула
1 справа: ф. 582, оп. 2 — 1 спр. (акт тех. помилки від 14.05.2019)
З Програми знято фонд № 498 у кількості 1477 справ (у зв'язку з НТО)
та замінено на 3 фонди №№ 4035 (31 спр.), 4650 (1373 спр.), 4744 (78 спр.)
загальна кількість яких складає 1482 справи.
За планом загального зберігання перевірено 131082/5621с справи
( 125461 + 5621с =131082/5621с справи)
Усього перевірено 126 фонди 131082/5621с справи

У результаті уточнення списку справ, що перебувають у розшуку
встановлено, що за ф. 3665, оп. 3-в, спр. № 15 справу знято з обліку але
помилково не знято з розшуку (Наказ директора ЦДАВО України від
06.02.2018 № 7 та витяг з Протоколу ЦЕПК Укрдержархіу від 19.12.2017
№ 5).
У 2019 році з обліку та з розшуку були зняті 10 справ (Ф. 26сч, оп. 2, №
№1586, 1589, 1591, 1593, 1594, 2489-а, 3971, 3979, 4230 та ф.33, оп.15, спр.
№ 63) Наказ директора від 13.11.2019 № 21 та витяг з Протоколу ЦЕПК
Державної архівної служби України від 31.10.2019 № 2. Також з обліку були
зняті 5 справ за ф.582, оп.2 (1 справа арифметична помилка при прийманні,
акт про технічні помилки в облікових документах від 30.05.2019); оп. 4 (№№
390, 3947, 4067, 4128 пропущені за описом але враховані в підсумковому
записі, акт про тех. помилки в обл. документах від 19.11.2019).
Таким чином 608+11 (невиявлені вперше) -10 (зняті з обліку та
розшуку наказом директора від 13.11.2019 №21) - 8 (виявлених раніше
відсутніх) - 1 (ф.3665, оп. 3-в, спр. 15 - знята з обліку наказом директора від
06.02.2018 № 7 але помилково не була знята з розшуку).
(608+11-10-8-1=600)
У 2019 році було вивірено список справ, що перебувають у розшуку.
Вивірений список буде надано Державній архвній службі України.
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