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Ам*шв!да'ч! 1аг(Ф1}{ овнайомили слухан:!,в 3
т1овк1*к а'ми, що стос}лто?Б'ё8, арх!'втнот с!пра{ви
!'веден'Ё{,||ФтФч}1тФ[Ф д1ловолст,ва.

3ав!дуюч! *в!домчими арх|:вами под!лили'ся
до'@вг!дФм свое! ро;боти. Бони го,ворили про
умФви збер|ган1ня до,куменйв у сво?х 6'р|а-
н1защ!ях, обл!к документ1в, складання н,о-
меж1клатур справ та самост]'йне впфя[(;[)л-

вання арх1тв!;в.

А,ос,в1д п,ока|за1в' що проведення таких
на'р&д-1сем!нар.,1в к,орисне' тому арх1в,ний в!д-

11 )к'о,втня |974 р. арх!вний в!ддЁл &1и-
'кола]вського обатви,йогкому п:ров|:в кущо,ву
'нараду-се,м!нар у м. Б.озтне'сен'ську 3 питань
'+т3уко{во-техн1чного о]пращ}о1ва}н|н]я докумен_
т|:в 

. )лстано,в. в 'ро,бот| нар ади в:3яли участь
зав!дуюч! м|сыкими, ра;йон:ни!ми а'рх!гва'ми,
,науков'! 1 арх|'вотех'н!,чн! пРаф;внт{ки го,с,п_
1ро3-р ахунково? групи а,рх+!:в'ного вг!шш{1лу.

€щретар ;31{!}(Ф!{ц1{,о'му Б,овнес€1Ё;€Б1('0! р а'йон _

,н'о] Ради депута'т!в трудя!щих л. т. 3арем_
ба в с|во€,му Б|{;€"}||'1 ро'з,по,в1ла, що Бовне_
'сен:сьхий р айви:кФЁп&Фй ,надае велику до|по_
могу ра;йон;но|му арх|пв,у. в прим,!щенн!
дФх<ав:н,ого а'0х|;ву облад:на'но ! ;вцста,но|влено
'т1?,Р'Ф|3€ опален'ня 1 метале,в! с:тела,х<ц!. €тво_
рен1 нале)кн| умови Аля роботи Ё?}(ФБих |
арх,!гво'технЁчних пР ащ! в,ник!;в [Ф,€:|!РФ;3! ах}гн _

ково! групи арх{!;вно{го в1лл!лу, як| за;без_
лечетн;! техн!'ч'ни|ми з8:с,Ф:ба;ми о,пращю;Б8ЁЁ51
д0кумент1;в (вер'стат, еле'ктрин:н1 }{,Ф)!{]с1[1,!,

'еле'кщ,одриль тощо). ,[{. т. 3аре*мба вЁд_
3|1ачу1ла, що пращ1в нт4кут |Ф,0|{,!Ф:Фахунко,во?
трупи 2рх|,вного в1лп|лу БЁ€:€/|1{ значни,й
.8клад у БР1,1(8,Ё8:ЁЁ{, п'ятир!чното плану по
к0м1пле}(1}88;Ё!{,}Ф 'рай,онн,ого !,е! )ка;Б|ного
ар81тву 'сйра,вами в!д'ом'ств. л. ?. ' 3аре;мба
в!дм?тила, що в ра;йон| багато зробле'но
для п'ол!*тптпе1н'ня робо'ти вйдомчрлх арх1,в!в,
{ |в!1|[.[!ФгБ |1ла :по'ба>ка'ння' щ0б ус| уста!нови
!';ш1дприем|ства д@:!'11!:0|Ф 3|{та;€к} ра:йо'ну вели
А1л'ов;цд:!,:}|$:@ 3а |!Ф{|6;А}!{еними но/ме}1клату-
@8*йЁ'с|пра1в 3 ра;йонним а'рх!:вотм.

Бико;нкогм ратйон:но! Р'д, де:пута'т!в тру_
дящ]4х систе!матично 3а)слухо'вуе вико|нан;ня
р|тшень,|!1икола]в6ьк6го о'бл,9д,11о'нко{му та

' , постанови Ради }1!н1стр!в уРсР м 301 в1д
9 червня 1970 р.

3атв'|дуючий арх!:вни'м в1дд!ло;м 1. с. Без_
д|тни,й у допов!л1 <<|[ро пол{птпення стилю
а ,метод!,в роботи на-\'кових 1 арх!+вотехн]ч-
,них п!ращ|1вни'к!в госп.ро3рахрково! щупи |

зав[дуючих райарх|вапти по виконанню ||ла-
.н'ових 32:8ддц, 1974 р.щодо на},:1(ово-тех-
н!ч}тог'о о{працюва|ння АФк1ъ119нт!в ! завдання
.яа 1975 р.> в'|дз'начив, що пРатд]вники госп-
ро3р?й(}Ё;(,9|8Ф? групи арх1вного в{лл:лу про-
'вели велику ро:боту по викона,нню урядових
шоета1нов 3 а,!х{пв:н'о! спра,ви ! дальтшого пФ-
л1!г{[шен|ня стан'у арх!вно? спр ави в устано-
вах',орга'н1ващ|ях ! п|дп'Риемст1вах. Аоклад-
{{о в1дзна,чалося, що багато прац!:вникйв

свм|нАР 3 питАнь удосконАлвння
опРАцювАння Аокумвнт[в устАнов у

А!л ! надал! вик0ри|сто!вув8т}1'й€ так1 се,м|-
нари для навча{ння ,в1!дп'о{в'!даль|них за ;в{дом-
ч! архт|+ви.

. фх'1,вний ,в]дд,]л ;|{/{а|Ё}|€ в '!12611г1||тому-ро-
ц1 провести Ряд таких х(е се:м!,нар|в. &1ета
]х - д0п,омогти обла'с'ним ор'ган[ва{|ям
Б11!;@,3 адитт1 в х(иття €дину д.е!)катБ+н} сй-
стому д'!ло:водства. Б ах<ано, щоб ц! сем!гта-
ри вт!д'вг]дали не т!льки в'!дпо;в|А3/{Б;н:! 3а
арх!ви, а й кер!вники структурних п1лроз-
д1л!в та орган!зац1й.

л. А. БичЁнко

нАуково-твхн!чного
миколАтвськ|и оБлАст[

госшр,о13рахун'(Ф*Б'Ф] групи арх!:в:ного в!ллЁлу
викори:€1ФБ}11Ф?Б ращ|:о}тальн,! форми орган!-
защ|| пР,ащ1 | 'внутр|шшн| ре3ер!ви для по_
л!'п!шен'ня ,вир о,бни'чих ||@т1{8:3Ёик!;в н ауков,о _

техн1чного о!пр?[,}Ф+Ба:ння докуме'нт'!:Р в уста_
Ё9'вах, ор:гапнт!;защ+!ях 1 

- 
п;!дприем-ствах. }с_

'||1т1||;}1'Ф 'ви|ко|н|ую'ть' с'во1 плано!в1 3а!вда,!!ня
бригади го|с/пр,о3рахунко;во] пруши а,рх!вного
в!дд;1лу 3. п. €аппун'о;3Ф|, А. А. ||араконо|
та 1нгш1. 3а;з,началося', 1{о ш1е не вс1 пра_
ц1в:ни,ки гопсппРФ|3раху'н'ко|вот групи пол1пш:у_
ють як!тсть Ф;|!!ацю'ван1ня до|куме'н,т,!Б, вико_
ную'ть сво| пла!н'о1в! загв,дання.

6та'р;тший {н,опе,кто'р арх1;внопо в!дд!лу
м. д. Бопйко р,о:зпо;в!пв шро ра!ц|о]нальн! фор-
ми о:р;ган{защ!т пращ1 науко|вих ! арх1вотех-
н!чних д;ращ!;Бцник|тв |{'Ф я*к,!тснотму науко,во_
тех'н!чно}му о!пр?{{;10Б8Ё|Ё}Ф документ|:в уста_
нов' ор:га6!;защ!;й | п1лпри€1м'ств. Б!:н в!д,зна-
чив' що 'методична ! ортан|зац1йна. допомо-
га 1|н|спектФг!а а|рх1вного в1дд1лу' 3ав1дуючого
райарх!,БФ!ш науковим прац!вникам гос,п-
р о13р ахунко;в о; г,р у1тР1 €гп! 1{'яе п ол!пш_тен ню ро -

боти в $п!а;3! }тА;огсконалення д!ловол,ства {

на|веде!{:!{{ по,рядку у в|домчих арх!;вах ус_
та|но1в й п'1лпр14€"1\{€?;Б

:Р{ачаль!ник гФ8||;Ро!3!рахунково] групи ар-
х|вного ;в!дд1лу л. €. €мирнов ройов|в про
'кра;щий допс;в!д орган|зац]! роботи по в|по-

!я[,к}ва:н'н[о документ1в устано,в. Б,|н при-
д]лив б агато уваги пи1 а}1ням орган!'защ{! 1

$,:Фт€(Фналення метод|в роботи по пол{шпшен-
ню науково-техн]чного опрац}о,3?ЁЁ!, Аоку-,
мент!в установ бригад ами, пол|птшенню
форм обл!ку виконано? роб'оти ! зни,>кенню
тт соб,!:вартост!.

9часники наради-сем|на'ру ознайомилися
3 фор*та,:ли роботи. прац]:вник|:в гослро|3ра-
хунково| гр1гцц арх|пвтно,го в(!пдд!лу 'ц. Б'ФвЁ€-
сенська ! роботою запБт!:Аутоно? ратй,он:ни;м ар-
х1,вотт. }часники ,наради ще ра3 детально
ознайо}1Ё!Р1:€Б 3 А'о[в!д,о:м науко]в,Ф;1'8)(.Ёйчно-
го о;пр8[}Ф,Б8ЁЁ{, докумецнт!в, ||6/!|;п'|]]е'ння ар-
х1,вно] с{прави | д!ловФ;Аё1Б8 в район!. Бс'!
уча,сники нара|ди{сем!:нару 0дер)кали в|д
а,рх{,вного в!лл1лу методичн;| !ё(:ФР10ндащ|]
по практи|чно{м'у пБ14п1!Ф!|4;818ЁчЁ}Ф осно,в;них ш8-
лох(ень сдсд та основн| пол,ой!{ення
€дсд.

\ -----:

|. с. Бс3д|тнип


