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:5_\{1н досв!Аом 4т

склАдАння пРим|Рнот номЁнк л^туРи спРАв
у систЁм| м|сцЁвих РАд нАРодних дЁпутАт!в

**'й""" постанови- Ради.}1!н|стр!в }'кра1нсьт;о? Р€Р }9 362 в1:31 липня
-37б р. <||ро 3-атверд)кеняя |1рим|рно! !нстР}-кц!! по:1.:эзо.1стз_.'з м!т;1стерствах | в!-
:э$ствах }кра!нс_ь-ко! Р€Р та вийонавчтт.ч- *о::!тета:: :тг:сцез;:х'Ра: :епу/ат!в трупя_
-ах> !_р1тшенням ]!1икола1вського облвиконко::у .\} 638 з!] 28 ;:;озтня.19}-о р. з'|в6рл-
зева |нструкц|я з д|ловодства у виконавчих 

-но::1тетах 
:.:;сьхнх. рат'о;*Ёт!х' с1льських

сф1ищних Рал на'родних депутат|в, скла1ена з:!:чо з зи}{ога:.:]: €::т::о1 .зержавно1
::.етеми- д1ловодства | г-!тз,чц{ станда-рт|в. . на орган1зап!!}но-розпоря.]'чу ,1 окумента_
:_ю (|9€1-6.38_72 ! гост 6.39_72)' } п!й !нстрткц|! н1тко'з::зг:|чено орган;заш;ю
_:'эк},ментооб1гу' правила складанвя та оформлення 

-документ!в, 
;торя.:'ок !х' приэ?птан-

:_ч. ресстрац11' контролю за_виконанням, в!дправки | збер|гання, створення у}1ов для
:?стематичного поповнення .[,ер>ка'вного арх1впого фонду 0РсР докуме!:тап:и. 

-Бпровал-

.=.эння !нструкц| 1 в д!ловодство показало, що 1сйуе йев|дпов|дн!ёть номен|!'1а!ур:: 1

:ФрмуРання справ' це 3ни!{уе як!сть виконання роботи з документами.
€кладання номенк.,1атуР справ м|сцевих Рай п0чали з досл!д:кення вид1в 1 р|з-

=авт;д!в 
!х. документ|Р у продес! д|ловодства' .(о виконання ц!е! ро6отгт були'за_

,:'.тен1 зав|лугои! арх|вами облвиконкому' Ёовоодеським районним { /т{икола1вськи}'1
н-ським, прац!вники орган|заш|йно-!нструкторського в!дд|лу облвиконкому' а такох(
];зорена 3а розпорядженням облвиконкому областта ком1с[я. Ёими проанал]зовано
:1кументи десяти виконком|в- м|ських,_ райо:тних, с!льських ! селищних Рад народнгт-х
:епутат|в: поло'(е}{1!я про м!ську' район[{у Ради нароАних депутат1в,. !х стр1!ктурн1
:::розл1ли, штатн| розписи, 1{оменклатури та описи справ 3а минул; роки, 

-спйёки

']респо|1дент!в, 
обл|ково-реестрац!йв1 х{урнади та картотёки' в1домч1 1 тийов1 перел!ки

'з зазначенням строк1в збор|гання справ.
.[|о прим!рно! яоменклатури справ включепт{ вс' катетор!! документ|в, як| в|до_

:]ажають основн| напрями д!яльносй м!сцевих РаА наролних депутат|в: розпоряд_
:{ення Биконавчого ком|тету, пРотоколи | журнали Ре€страц|1 Р|шень сес|й, йатер]али
.эст'йних ком1с1й Рал, локументи перев|Рок Роботи виконком|в с|льських Рад вище_
:;оящими радянськими органами' 3ас|дань депутатських груп' квартальн! плани ро-
'-этха, статистичн| 3в1ти про скдад депутат|в | пост[йних ком!с!й, документи 3агс|в}
::|:ськкомат|в.

€кладена прим!рна помевклатура справ с1льсько] (селищво1) Рали народних де-
;"тат!в стисло в!добра'(ае' як| за складом 1 3м!стоу документи т{еобх|дно групувати.
]сновною частиною 3аголовка е виклад питавня, яке вясв!т;тено в справ1. Розд|лами
1им|рно! номе!тклатури справ виконкозту ьт1сько1, районво!,. с]льсько1 Ради народних
:эпутат|в е назви структуРних п|дроз.],;];в. Б сере:пн1 роз:!.т!'з спРава. розьс!щ1тоться
:з ступен€м 1х важливост1 з }.рахуваввя}1 взае:1оззя3ку:ох:'-}'е:1т13' як1 в::их 3пахо_
:яться. 1ак' у прим!рн1й .нометтклатр! справ с!;тьсько! (сетв:пво!) Ра:ч народчих де-
1тат!в.3азначено основн! напряуи !! :й'тьност!: с!;!ьсь-1а (се:тшза) Ра:а-наро.1них
:еп1тат!в, виконавч| ком!тети м|сцевих Рад. бю:х;етно-ф1эансоза робота | бухгалтер-
::кий обл,!к, нотар|альн! д|?, загс, обл!к в!йськовозобов'язаввх' в;:бсрв! ко:.:!с!?.

[осв!л роботи вихон1ом!в Брал!!вського району .}1яхо;а1всько;_ об;:аст! пока3ав,
-.-о в'{користання.прим!рно! номенклатур'и спРав с{.':ьсько! Ра:в :аро:::и:: :егутат|в 1.1?
:?конавчого ком|тету забезпечив ч|ткий обл!к, зберех<епвя. т!вв.]Бе в;яв.теввя, зд|т]-
::еяня в{дбщу локумеят|в ,на-дерх{авне збер|гання у пропес! ::.т_ово:стза. 3 1976 р.
:1яси на оправи пост!йного збер1гання м|сцевих Рал у пьошу ра;?о:+| ск:а:ають сазт!
:эац!вники м!сцевих Рад, що дае мо'кл,тв|сть не витрачат]{ !{о!дта ва одрацювання
:окумент1в.

?аким чином' но|ва !нструклт1я про ведення д!ловодства | розроб.:е:а прьм|рна
._}хенклатша справ у систем'1 м|01девих Рад сприятиме ч!тк1й орга::зап!! роботи з до-
туентами' що е одним |з засоб!в 'пол!пшен'ня д|яльпост, апа?ату .ътщаз.т1яня м|сше-
:ах Рад народних депутат|в.

!. с. БЁзд|тний,
зав'щугов'ий арх1в,ним в|дд!лом Аикола'|эського о6лвиконкому

' Аив.: 3б1рттик поста}1ов | розпоряд)кень уряду }'РсР. 1975. .ь 9, ст. 54.


