
Пояснювальна записка 

про виконання плану розвитку архівної справи 

відділом формування НАФ та діловодства 

за І квартал 2021 року 

План роботи відділу виконано за основними показниками. 

Підготовлено до приймання та передано на державне зберігання  

532 справи постійного та 10 справ тимчасового зберігання.  

Виконано план з упорядкування справ в обласних організаціях  

списку №1. 

Протягом І кварталу 2021 року упорядковано 1504 справи 

управлінської документації постійного зберігання, 75 справ науково-

технічної документації, 71 справу тривалого зберігання, 10 справ 

тимчасового зберігання, 19967 справ з кадрових питань (особового складу).  

Працівниками відділу впорядковано на договірних засадах 541 справу 

постійного зберігання, 10 справ тимчасового зберігання, 398 справ з 

кадрових питань (особового складу).  

Силами організацій упорядковано 963 справи постійного зберігання,    

75 справ науково-технічної документації, 71 справу тривалого зберігання, 

19569 справ з кадрових питань (особового складу).  

Станом на 01.04.2021 кількість установ списку № 1- юридичних осіб, 

джерел формування НАФ складає 110 організацій. 

Процент упорядкування становить 35% (по 2018 рік включно 

упорядкували документи 38 організацій). 

Протягом звітного періоду продовжувалася робота з виконання Плану 

заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів НАФ. Протягом І кварталу 2021 року було перевірено 12 фондів, 

кількість перевірених справ становить - 1079 одиниць зберігання. 

За звітний період погоджено 4 положення про експертну комісію;  

2 положення про архівний підрозділ; 5 інструкцій з діловодства, 3 інструкції 

з документування управлінської інформації в електронній формі; 

13 номенклатур справ підприємств, установ і організацій – джерел 

комплектування архіву; 21 акт про вилучення для знищення документів, не 

внесених до НАФ. 

Протягом І кварталу 2021 року проведено 3 комплексних та  

2 тематичних перевірки роботи служб діловодства, експертних комісій та 

архівних підрозділів юридичних осіб – джерел формування НАФ. 

Протягом звітного періоду працівниками відділу проведене первинне 

розбирання документів особового походження: 

- 1 справа 15 документів ініціативного документування за 2020 рік. 

Документи виборчої кампанії зібрані працівниками архіву. Це агітаційні 

матеріали (газети, інформаційні бюлетені, агітаційні листівки) з чергових 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. 
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