
 

Виконання плану заходів на 2016 рік до Програми здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду 

 

Державний архів Миколаївської області 

 

Відповідно до Плану заходів до Програми здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що підлягають 

включенню до нього, на 2009-2019 роки (далі – план заходів),  держархівом 

заплановано в 2016 році перевірити наявність 74702 од. зб. у 165 фондах. На 

виконання частини 4 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років та наказу директора держархіву від 

21.03.2016 № 15 внесено зміни до плану заходів Державного архіву 

Миколаївської області щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів НАФ та таких, що підлягають включенню до нього на 2016-2019 

роки.  Таким чином держархівом  заплановано перевірити в 2016 році наявність 

79962 од. зб. у 131 фонді, у т. ч.: 

І категорія – 4 фонди 13494 од. зб. 

ІІ категорія – 17 фондів 43635 од. зб. 

ІІІ категорія – 110 фондів 22833 од. зб. 

Під час планування плану заходів на 2016 рік помилково не внесений  

фонд № П-83 «Баштанський районний комітет Комуністичної партії (6458 

од.зб.). Крім того, допущена низка технічних помилок щодо кількості од.зб., 

внесених до плану заходів по окремих фондах, а саме: фонд № Р-3651(714 од. 

зб.) – вважати вірним 751 од.зб.; фонд № П-83 (6458 од.зб.) – вважати вірним 

6457 од.зб. Також допущена арифметична помилка при підрахунках кількості 

од.зб. ІІІ категорії, які необхідно перевірити: внесено – 22833 од.зб., вважати 

вірним – 22835 од.зб.   

Усього в 2016 році перевірено наявність 86495 од. зб. у 132 фондах (план 

перевіряння наявності і стану документів 2016 року виконано на 108%) , у т.ч. 

І категорія – 4 фонди 13568 од. зб. (101 % від планових показників) 

ІІ категорія – 18 фонди 50092 од. зб. (115 % від планових показників) 

ІІІ категорія – 110 фонд 22835 од. зб. (100 % від планових показників) 
 

 За результатами роботи з перевіряння наявності справ укладено 

відповідні акти, згідно з якими у 2016 році внесено зміни до облікових 

документів, а саме: надійшло 47 од. зб., вибуло 45 од. зб. Знайдено 25 справ, що 

перебували у розшуку, з них 11 – у фонді, що включений до плану заходів      

(П-83). 

 Серед перевірених справ не виявлено в наявності 76 од. зб., у т. ч.: 66 – 

повторно (фонди №№ 230, П-83), 10 – вперше (П-83). Оформлено картки обліку 

невиявлених документів, внесено зміни до списку справ, що знаходяться у 

розшуку.  

На виконання Плану заходів Держархіву Миколаївської області щодо 

здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, 



що підлягають включенню до нього, на 2009-2019 роки, протягом звітного року 

здійснено перевіряння наявності та фізичного стану, а також консерваційно-

профілактична обробка аудіовізуальних документів, 

- 230 од. зб. (план – 230 од. зб.) страхового фонду на паперовій основі,  

- 3 од. зб., 12 од. обл. (план – 3 од. зб., 12 од. обл.) страхового фонду 

відеодокументів,  

- 57 од. зб., 97 од. обл. (план – 57 од. зб., 97 од. обл.) страхового фонду 

фотодокументів,    

- 3032 од. зб. (план – 3032 од. зб.) страхового фонду фотодокументів, а 

також  перевірено 6870 од. зб. кінодокументів. 
 

За звітний період проводилась консерваційно-профілактична обробка 

аудіовізуальних документів, а саме:  

- 6800 од. зб. (план – 6800 од. зб.) фотодокументів,  

- 784 од.зб. (24335 м.) кінодокументів,  

- 3032 од. зб. (план – 3032 од. зб.) страхового фонду фотодокументів,   

- 3 од. зб. (план – 3 од. зб.) страхового фонду відеодокументів,  

- 57 од. зб.    (план – 57 од. зб.) страхового фонду фонодокументів, 

 230 од. зб. (план – 230 од. зб.), (2379 микрофіш) страхового фонду на 

паперовій основі.  

У звітний період держархівом Миколаївської області була проведена 

робота по реставрації 689 аркушів (план –  630 аркушів), ремонту  23153 

аркуша (план – 21820 аркушів), оправлено та підшито 1030 справ (план – 600 

справ), а саме: справи фонду № 484  Колекція метричних книг установ 

релігійних культів, що існували на території Миколаївської області, які були 

розшиті для їх мікрофільмування, фонду Р-6197 «Колекція документів щодо 

евакуйованих, репатрійованих осіб та переселенців», фондів № 129 

Миколаївське казенне 2-класне початкове єврейське чоловіче училище 

Одеського навчального округу, м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської 

губернії; № 222 Миколаївська міська дума, м. Миколаїв Миколаївського повіту 

Миколаївської губернії; № 230 Канцелярія Миколаївського військового 

губернатора, м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії; № 231 

Миколаївська міська поліція, м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської 

губернії; № 395 Єврейська синагога, м. Очаків Одеського повіту Херсонської 

губернії; № 396 Єврейська синагога, с. Бобровий Кут Херсонського повіту 

Херсонської губернії; Р-8 Виконавчий комітет Миколаївської міської Ради 

народних депутатів, м. Миколаїв; Р-48 Миколаївський окружний суд, м. 

Миколаїв Миколаївського округу; Р-125 Миколаївська окружна інспектура 

соціального забезпечення, м. Миколаїв Миколаївського округу та інших 

фондів, які були розшиті для виготовлення цифрових копій за угодами між 

державним архівом Миколаївської області і Центральним архівом історії 

єврейського народу «Ізраїль» та державним архівом Миколаївської області  і 

приватнім підприємством «Архівні інформаційні системи» та 655 описів, 520 

справ фондів і 2 підшивки газет. Значне перевиконання плану з оправлення та 

підшивки документів обумовлене перерозподілом видів планових робіт 



протягом року. Робочий час, запланований на оправлення та підшивку газет, 

був витрачений на оплавлення та підшивку справ, що були позапланово 

розшиті для виготовлення цифрових копій за угодою між державним архівом 

Миколаївської області і приватнім підприємством «Архівні інформаційні 

системи». 

Шляхом оцифровування виготовлено 9 аркушів (план – 40 аркушів) 3-х 

документів із згасаючим та слабоконтрастним текстом.    

 

2009-2016 роки 

На виконання плану заходів до Програми здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду та таких, 

що підлягають включенню до нього, на 2009-2019 роки протягом: 

-  у 2016 р. розроблено «Інструкцію з організації обліку документів 

Національного архівного фонду (на паперових носіях) та порядок оформлення 

облікових документів у держархіві Миколаївської області», схвалену на 

засіданні науково-методичної ради держархіву області від 25.07.2016 р. 

протокол № 7; 

- щокварталу здійснюється перевіряння ведення журналів видавання 

документів та описів до читальних залів та робочих приміщень; 

- вивчаються облікові документи фондів, в яких здійснюється перевіряння 

наявності та фізичного стану документів; у разі необхідності укладаються 

відповідні акти, відповідно до яких у 2009-2016 надійшло 165 од. зб., вибуло 

144 од. зб.;  

- на невиявлені в наявності справи укладаються картки обліку невиявлених 

документів, дані про них заносяться до списку справ, що знаходяться у 

розшуку; 

- ведеться журнал та електронні картки обліку фізичного стану документів.  

 

 У 2009-2016 роках за планом заходів було заплановано перевіряння 

наявності 556510 од. зб. 3392 фондів, страховий фонд, справи з унікальними 

документами, а саме: 
 

- 2009 рік –  319 фондів 45715 од. зб.  

- 2010 рік – 490 фондів 74262 од. зб.;  

– 2742 од. зб. СФ на фотофонодокументи, 163 од. зб. СФ на 

документи на паперовій основі; 

– унікальні документи: 2 справи/ 2 документи  

- 2011 рік – 491 фонд 69418 од. зб. 

- 2012 рік – 381 фонд 74626 од. зб. 

- 2013 рік – 420 фондів 64216 од. зб.; 

   – 2753 од. обл. СФ на фотофонодокументи, 190 од. обл. СФ на 

документи на паперовій основі; 

- 2014 рік – 638 фондів 74180 од. зб. 

- 2015 рік – 522 фонди 74131 од. зб. 

- 2016 рік – 131 фонд 79962 од. зб.  



                  – 2760 од. обл. СФ на фотофонодокументи, 220 од. обл. СФ на 

документи на паперовій основі. 

 

Фактично у 2009-2016 роках перевірено наявність 573429 од. зб. 3485 фондів, 

страховий фонд, справи з унікальними документами, а саме: 

 
Рік 

перевіряння 

К-сть 

фондів 

К-сть  

од. зб. 

Примітка 

2009 560 45732 поза плану перевірено наявність 14164 од. 

зб. 241 фонду (зазнали переміщення, 

здійснено удосконалення опису), з яких: 

- 10402 од. зб. (у т.ч. І кат – 2313, ІІІ кат – 

8089)  230 ф. (у т.ч. І кат – 1, ІІІ кат – 319) - 

включених до плану заходів в інші роки; 

- 3758 од. зб. (у т.ч. ІІ кат – 670, ІІІ кат – 

3088) 11 ф. (у т.ч. ІІ кат – 2, ІІІ кат – 9) – не 

включених до плану заходів на 2009-2019 

роки 

2010 333 69204 5114 од. зб. (у т.ч. ІІІ кат. - 5114)  

157 ф. (у т. ч. ІІІ кат – 157)  

перевірено 2009 р. як такі, що переміщені 

 3040 од. обл. 

СФ на  фотодо-

кументи  

 

 

 57 од. зб.  

97 од. обл. СФ 

на фоно-

документи 

 

2010  201 од. зб. 

2181464 кадри 

СФ на 

документи на 

паперовій 

основі  

не виявлено в наявності 1 од зб.  на 7256 

кадрів (оп. 2 од. зб. № Н-124), яку 2011 р. 

було знайдено 

 2 од. зб. уні-

кальних доку-

ментів/2 доку- 

менти 

Ф. 468 од. зб. 

№№ 8, 9 

Забезпечено відокремлене сейфове 

зберігання.  

2011 488 70359 942 од. зб. (у т.ч. ІІ кат. – 2, ІІІ кат. – 940)  

3 ф.  (у т. ч. І кат. – 1, ІІІ кат. – 2)  

перевірено 2009 р. як такі, що переміщені 

2012 391 76786 1654 од. зб. (у т. ч. ІІ кат. – 1343, ІІІ кат. – 

311)  

10 ф. (у т. ч. ІІ кат. – 7, ІІІ кат. – 3)  

перевірено, але не включено до плану 



заходів на 2009-2019 рр. 

2013 427 74883 10242 од. зб. (у т.ч. І кат. – 10242) 7 ф. ( у 

т.ч. І кат. – 7) перевірено, але не включено 

до плану заходів на 2009-2019 рр. 

 3040 од. обл. СФ 

на  фотодокумен-

ти  

 

 57 од. зб.  

97 од. обл. СФ на 

фонодокументи 

 

 230 од. зб. 

2522983 кадри СФ 

на документи на 

паперовій основі 

 

 3 од. зб. 12 од. 

обл. СФ на відео- 

документи 

Не включені до плану заходів на 2009-2019 

рр. 

2014 649 74690 - 2599 од. зб.  (у т. ч. 2578 – І кат., 21 – ІІІ 

кат.) 2 ф. (у т. ч. 1 – І кат., 1 – ІІІ кат.) 

перевірено 2009 р., як такі, що переміщені; 

- 2008 од. зб. (у т. ч.   ІІ кат. – 1471,  ІІІ кат. – 

537) 13 ф. (у т. ч. 10 – ІІ кат., 3 – ІІІ кат.) 

перевірено, але не включено до плану 

заходів на 2009-2019 рр. 

2015 505 75280 - 156 од. зб. (у т.ч. 156 – ІІІ кат.)  

4 ф. ( у т. ч. 4 – ІІІ кат.) перевірено 2009 р., 

як такі, що переміщені; 

- 941 од. зб. ( у т. ч. 941 – І кат.) 1 ф. (у т. ч.  

1 – ІІІ кат.) перевірений 2013 р. (фонд Р-

5691 помилково двічі включений до плану 

заходів: на 2013 і 2015 роки) 

 

2016 132 86495 - 6389 од.зб. (у т.ч.6389 – ІІ кат.)  1 ф. 

(у т.ч. 1- ІІ кат.) перевірено, але не включено 

до плану заходів на 2009-2019 рр. 

 

Разом,  

у т. ч.: 

3485 фонди 573429 од. зб. 

не включе-

них до 

плану 

заходів на 

2009-2019 

рр. 

42 фонди 

(у т. ч. І кат. – 

7, ІІ кат. – 20, 

ІІІ кат. – 15) 

24051 од. зб. (у т. ч.  І кат. – 10242, ІІ кат. – 9873, 

ІІІ кат. – 3936) 

 3 од. зб. 12 од. обл. СФ на відеодокументи 
 

перевірених 

у 2009 р., 

але 

включених 

до плану 

234 фондів 

(у т.ч. І кат – 1, 

ІІІ кат – 323) 

10558 од. зб. (у т.ч. І кат – 2313, ІІІ кат – 8245) 



заходів на 

інші роки 

Перевірених 

у 2013, але 

включених 

до плану 

заходів і на 

2013 і на 

2015 роки 

1 фонд (у т.ч. І 

кат. 1) 

941 од. зб. ( у т. ч. І  кат.- 941) 

Перевірених 

у 2016, але 

включених 

до плану 

заходів 

заходів на 

2009-2019 

рр. 

 

1 фонд( у т. ч. 

ІІ кат. -1) 

6389 од.зб.( у т.ч. ІІ кат.- 6389) 

 3 од. зб. 12 од. обл. СФ на відеодокументи 

6870 од. зб. кінодокументів 

 

Під час перевіряння наявності справ у 2009-2016 роках у фондах не 

виявлено в наявності 420 од. зб., 1 од. зб. СФ (у т. ч. 102 – вперше, СФ-вперше, 

318 – повторно), у т. ч.: 

2009 рік – 84 од. зб. (у т. ч. 79 – вперше, 5 – повторно) 

2010 рік – 2 од. зб., 1 од. зб. СФ (вперше,) 

2011 рік – 24 од. зб. (у т. ч. 24 - повторно),  

2012 рік – 167 од. зб. (у т. ч. 1 – вперше, 166 – повторно); 

2013 рік – 22 (у т. ч. 4 - вперше, 18 - повторно) 

2014 рік – 26 (у т. ч. 3 – вперше, 23 – повторно) 

2015 рік – 19 ( у т. ч. 3 – вперше, 16 – повторно) 

2016 рік – 76 (у т. ч. 10– вперше, 66 – повторно  

Оформлено картки обліку невиявлених документів, внесено зміни до 

списку справ, що знаходяться у розшуку.  
 

у фондах, що перевірялися, знайдено 101 од. зб., що перебували у розшуку та 1 

од. зб. СФ. 

2011 рік – 4 од. зб., 1 од. зб. СФ 

2012 рік – 51 од. зб. 

2013 рік – 1 од. зб. 

2014 рік – 2 од. зб. 

2015 рік – 32 од. зб. 

2016 рік – 11 од.зб. 
 

У 2010, 2013, 2016 роках держархівом Миколаївської області проведено 

консерваційно-профілактичне оброблення : 

- СФ на документи з паперовою основою 

 2010 р. - 200 од. зб. 2174208 кадрів 



 2013 р. – 230 од. зб. 2522983 кадри 

          2016 р. – 230 од. зб. 2522983 кадри  

- СФ на фотодокументи  

 2010 р. - 3040 од. обл. 

 2013 р. – 3040 од. обл. 

         2016 р. – 3032 од. обл. 

- СФ на фонодокументи  

 2010 р. - 57 од. зб. 97 од. обл. 

2013 - 57 од. зб. 97 од. обл. 

2016 р. - 57 од. зб. 97 од. обл. 

- СФ на відеодокументи 

2013 р. – 3 од. зб. 12 од. обл. (не включені до плану заходів на 2009-2019 

роки) 

2016 р. – 3 од. зб. 12 од. обл. (не включені до плану заходів на 2009-2019 

роки) 

 


