Виконання плану заходів на 2015 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 перевірити в 2015 році наявність 74131 од. зб. у 522 фондах, у т. ч.:
І категорія – 20 фондів 20853 од. зб.
ІІ категорія – 47 фондів 14544 од. зб.
ІІІ категорія – 455 фондів 38734 од. зб.
За час дії плану заходів відбулися зміни у складі запланованих для
перевіряння фондів ІІ категорії, а саме: три фонди №№ Р-5953 (20 од. зб.),
Р-5954 (24 од. зб., Р-5955 (29 од. зб.) приєднані до фонду № 5957 (який
включений до плану заходів на 2015 рік).
Під час планування плану заходів на 2015 рік допущено арифметичну
помилку у кількості фондів ІІІ категорії, що підлягають перевірянню: замість
запланованих 455 фондів необхідно було перевірити 447 фондів 38734 од. зб.
Крім того, серед фондів ІІІ категорії, запланованих на 2015 рік, 4 фонди
перевірені 2009 року, а саме: №№ Р-1289 (37 од. зб.), Р-1764 (97 од. зб.), Р-1855
(11 од. зб.), Р-2390 (11 од. зб.); один фонд № Р-5691 (941 од. зб.) двічі внесений
до плану заходів: на 2013 та на 2015 роки, фактично перевірений 2013 року;
один фонд Р-378 приєднаний до фонду № Р-507).
Усього в 2015 році перевірено наявність 75280 од. зб. у 505 фондах, у т.ч.
І категорія – 20 фондів 20854 од. зб.
ІІ категорія – 44 фонди 14925 од. зб.
ІІІ категорія – 441 фонд 39501 од. зб.
Перелік фондів, включених до плану заходів на 2009-2019 роки,
перевірених в інші роки
Найменування завдання
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За результатами роботи з перевіряння наявності справ укладено
відповідні акти, згідно з якими у 2015 році внесено зміни до облікових
документів, а саме: надійшло 5 од. зб., вибуло 11 од. зб. Знайдено 35 справ, що
перебували у розшуку, з них 32 – у фондах, що включені до плану заходів.
Серед перевірених справ не виявлено в наявності 19 од. зб., у т. ч.: 16 –
повторно (фонди №№ 216, 222, 229, Р-116, Р-5392, П-60), 3 – вперше (П-60).
Оформлено картки обліку невиявлених документів, внесено зміни до списку
справ, що знаходяться у розшуку.
У 2015 році проведено консерваційно-профілактичну обробка
аудіовізуальних документів: 8126 од. зб. (план – 8050) фотодокументів, 628 од.
зб. (план – 628) фонодокументів та 20670 м (план - 760) кінодокументів.
У звітному році держархівом Миколаївської області здійснено
реставрацію 804 аркушів (план – 420), ремонт 23141 аркушу (план – 23140);
оправлено та підшито 704 справи (план – 700) та 270 описів. Серед оправлених
справ, справи фондів № 484 Колекція метричних книг установ релігійних
культів, що існували на території Миколаївської області, які були розшиті для
їх мікрофільмування; № 198 Єврейський молитовний будинок, колонія
Єфінгар, № 199 Єврейський молитовний будинок, колонія Добре, № 216
Миколаївська міська управа, № 222 Миколаївська міська дума, № 229
Канцелярія
Миколаївського
градоначальника,
№
230
Канцелярія
Миколаївського військового губернатора, які були розшиті для виготовлення
цифрових копій за угодою між Центральним архівом історії єврейського народу
«Ізраїль» та державним архівом Миколаївської області, фонду Р-6197 Колекція
документів щодо евакуйованих, репатрійованих осіб та переселенців, та інших
фондів, що зберігаються в держархіві області.
Шляхом оцифровування виготовлено 20 аркушів (план – 40) 13
документів із згасаючим та слабоконтрастним текстом та 21,5 аркуша (план –
20) 18-ти дикторських текстів відеодокументів.
2009-2015 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 2009 р. розроблено «Інструкцію з організації обліку документів
Національного архівного фонду (на паперових носіях) та порядок оформлення
облікових документів у держархіві Миколаївської області» (схвалено
протоколом науково-методичної ради від 03.11.2009 за № 5);
- 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 2009-2015 надійшло 118 од. зб., вибуло 99
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 2009-2015 роках за планом заходів було заплановано перевіряння
наявності 476548 од. зб. 3261 фонду, 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.
Фактично у 2009-2015 роках перевірено наявність 486934 од. зб. 3353 фондів,
страховий фонд, справи з унікальними документами, а саме:
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перевіряння

К-сть
фондів

К-сть
од. зб.

2009

560

45732

2010

333

69204
3040 од. обл.
СФ на фотодокументи
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Примітка

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
5114 од. зб. (у т.ч. ІІІ кат. - 5114)
157 ф. (у т. ч. ІІІ кат – 157)
перевірено 2009 р. як такі, що переміщені
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не виявлено в наявності 1 од зб. на 7256
кадрів (оп. 2 од. зб. № Н-124), яку 2011 р.
було знайдено

Забезпечено
зберігання.

відокремлене

сейфове

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
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.
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 фотодокументи
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. Не включені до плану заходів на 2009-2019
обл. СФ на відео- рр.
документи
- 2599 од. зб. (у т. ч. 2578 – І кат., 21 – ІІІ
74690
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.
156 од. зб. (у т.ч. 156 – ІІІ кат.)
75280
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 Р5691 помилково двічі включений до плану

заходів: на 2013 і 2015 роки)
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Перевірених
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включених
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плану
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2013 і на
2015 роки

3353 фонди

486934 од. зб.

41 фонд
17662 од. зб. (у т. ч. І кат. – 10242, ІІ кат. – 3484,
(у т. ч. І кат. – ІІІ кат. – 3936)
7, ІІ кат. – 19,
ІІІ кат. – 15)
3 од. зб. 12 од. обл. СФ на відеодокументи
234 фондів
10558 од. зб. (у т.ч. І кат – 2313, ІІІ кат – 8245)
(у т.ч. І кат – 1,
ІІІ кат – 323)

1 фонд (у т.ч. І 941 од. зб. ( у т. ч. № кат. 941)
кат. 1)

Під час перевіряння наявності справ у 2009-2015 роках у фондах не
виявлено в наявності 344 од. зб., 1 од. зб. СФ (у т. ч. 92 – вперше, СФ-вперше,
252 – 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)
Оформлено картки обліку невиявлених документів, внесено зміни до
списку справ, що знаходяться у розшуку.
у фондах, що перевірялися, знайдено 90 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.

У 2010, 2013 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
- СФ на фотодокументи
2010 р. - 3040 од. обл.
2013 р. – 3040 од. обл.
- СФ на фонодокументи
2010 р. - 57 од. зб. 97 од. обл.
2013 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)

